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 تفسير

 محكم و متشابه

 اند؟چرا بخشى از آيات قرآن متشابه

 19ص:  (

 تفسير

است، نقابى بر « كالم مبين»و « نور»معناى برگرفتن نقاب از چهره است. اما مگر قرآن كه در لغت به« تفسير»
نقاب از چهره جان برگيريم چهره دارد كه از آن برگيريم؟ نه، نقابى بر چهره قرآن نيست، اين ما هستيم كه بايد 

 و پرده از ديده عقل و هوش خود كنار زنيم تا مفاهيم قرآن را دريابيم و روح آن را درك كنيم.

از سوى ديگر، قرآن يك چهره عمومى دارد كه براى همه گشاده است، و نور مبين است و رمز هدايت خلق و چهره، 
دهد، و به اند، نشان مىانديشمندانى كه تشنه حق و پوينده راه هاى ديگرى نيز دارد كه آن را تنها بهبلكه چهره

 بخشد.هريك به اندازه پيمانه وجود و كوشش آميخته با اخالصشان، سهمى مى

تر، يابد، و يا به تعبير صحيحقرآن ناميده شده، بر همه كس تجلى نمى« بطون»ها كه در زبان احاديث اين چهره
زند و به ما شايستگى ها را كنار مىبخشد و حجابها قدرت مىندارند، تفسير، به چشمها قدرت ديد آن را همه چشم

 دهد.ديد آنها را تا حد امكان مى

عباس، دارد؛ چنانكه ابنهايى نيز دارد كه گذشت زمان و پرورش نبوغ و استعدادها از آن پرده برمىقرآن چهره
از همه اينها گذشته، قرآن به مضمون .« القرآن يفّسره الزمان »گويد: شاگرد هوشمند مكتب على عليه السالم مى

گيرند كند و آياتش پرده از چهره يكديگر برمىخودش خود را تفسير مى« القرآن يفسر بعضه بعضا  »كالم معروف 
 اى ازهممجموعه»و « هم پيوستهيك واحد به»و اين هرگز با نور و كالم مبين بودنش منافات ندارد كه قرآن 

 است، و مجموعا  نور و كالم مبين.« ناگسسته



ات بر قلب پاكش آغاز هنگام نزول نخستين آيمعناى واقعى از زمان پيامبر صلى اّله عليه و آله و بهتفسير قرآن به
 از زمان على عليه السالم شروع شد و بزرگان اين علم سلسله« علم مدون»صورت يك گشت، اما به

 20ص:  (

 رسانند.مى -كه باب مدينه علم پيامبر صلى اّله عليه و آله بود -به او سندهاى خود را

ريك قرآن را از تا كنون تفاسير متنوع ادبى، فلسفى، اخالقى، روايى، تاريخى و علمى به نگارش در آمده، و ه
انند معلم علوم م انگيز و شاعرانه پرداخته، ديگرىاند. از اين باغ پرگل يكى به مناظر دلاى خاص كاويدهدريچه

ارمى به خواص ها، سومى به مواد غذايى قابل استفاده از آن، چهها و ريشهها و گلبرگطبيعى به ساختمان برگ
ست كه از اهاى رنگارنگ، ششمى نيز در اين انديشه دارويى، پنجمى به اسرار آفرينش اين همه شكوفه و گل

و فراهم  مچون زنبور عسل تنها در فكر مكيدن شهد گلتوان عطرى بهتر تهيه كرد و هفتمى هكدامين گل مى
اند، داشته است. خالصه اينكه پويندگان راه تفسير هر كدام با آيينه مخصوصى كه به دست« انگبين»ساختن 

 اند.اى از آن همه زيبايى و اسرار قرآن را باز تاباندهجلوه

اى از ده از چهره، تفسير قرآن نيستند، كه هريك پرانداما روشن است كه اينها همه در عين حال كه تفسير قرآن
هايى از قرآن است رهجا جمع كنيم باز پرده بردارى از چهها، و اگر همه را نيز يكدارد نه از همه چهرهقرآن برمى

ش گ علم او، و علمانتهاى او، و كالمش رنهايش؛ زيرا كه قرآن كالم حق است و تراوشى از علم بىنه از همه چهره
 اند.رنگ ذات او دارد و همه نامتناهى

اى جاى داد! ولى ر كوزهتوان دريايى را دهاى قرآن را ببينند كه نمىها همه چهرهبنابراين نبايد انتظار داشت انسان
ز اين اقيانوس بيكران تر باشد، مقدار بيشترى اتوان و نبايد انكار كرد كه هر قدر ظرف انديشه ما بزرگاين را نمى

ز پاى ننشينند اا در خود جاى خواهد داد. به همين روى بر همه دانشمندان فرض است كه در هيچ عصر و زمانى ر
 -خنان پيشينيانگير و مخلصانه ادامه دهند. از سو براى كشف حقايق بيشترى از قرآن مجيد به تالش و كوشش پى

لى اّله عليه و آله فرمود: اعت نكنند كه پيامبر اكرم صبهره گيرند، اما به آنها قن -كه درود خدا بر روان پاكشان باد
« 

 1غَرائِبُه: َعجائِبُه َو التُبْلى التُْحصى

 «گرايد.هاى آن به كهنگى نمىشود و نوآورىهاى قرآن هرگز تمام نمىشگفتى
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ابر اين رجاى شاگردى در مكتب قرآن، ژست معلمى را در بترين روش در تفسير قرآن اين است كه بهخطرناك
آن تحميل كنيم و جاى استفاده از قرآن بكوشيم افكار خود را بر قركتاب بزرگ آسمانى به خود بگيريم؛ يعنى به

كل شهايى كه مولود محيط، تخصص علمى، مذهب خاص و سليقه شخصى ماست، به نام قرآن و به داورىپيش
 قرآن عرضه كنيم و درحقيقت قرآن براى

 21ص:  (

هاى شخصى ر و سليقهها و موجه جلوه دادن افكااى براى به كرسى نشاندن گفتهوا نباشد، بلكه وسيلهما امام و پيش
 ما باشد.

ا هر چه هست تر تفسير افكار خود به قرآن گرچه در ميان جمعى رواج يافته اماين طرز تفسير قرآن يا صحيح
تر شدن در ها و راسخ، پرت شدن در بيراههجاى هدايت يافتن به راه حقخطرناك است، و فاجعه، نتيجه آن به
يدن نيست، داورى بردارى از قرآن تفسير نيست، تحميل است؛ به داورى طلباشتباهات است؛ چرا كه اين گونه بهره

 است.« تفسير به رأى»كردن است؛ هدايت نيست، ضاللت است و سرانجام دگرگون ساختن همه چيز و 

 محكم و متشابه

 فرمايد:كند و مىعمران به آيات محكم و متشابه اشاره مىره آلقرآن كريم در سو

 2ُهَو الَِّذى َأنَْزَل َعلَيَْك الِْكتاَب مِْنُه آياٌت ُمْحكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ الِْكتاِب َو ُأَخُر ُمتَشابِهاٌت.

ات پايدار و معناى ممنوع ساختن گرفته شده و به همين دليل به موجودبه« احكام»در اصل از « محكم»واژه 
زدايند و همچنين سخنان روشن و قاطع را كه هرگونه احتمال گويند؛ زيرا عوامل انحرافى را مىاستوار، محكم مى

 3اند.سازند محكم ناميدهخالف را از خود دور مى

آياتى است كه مفهوم آن به قدرى روشن است كه جاى گفتگو و بحث در آن نيست؛ « محكمات»بنابراين مراد از 
ُ أََحٌد:» آياتى همچون  ؛«هيچ چيز همانند او نيست. 5ٌء:لَْيَس كَِمثْلِِه َشىْ » ؛«بگو او است خداى يگانه. 4ُقْل ُهَو اّله
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ُ خالُِق كُلِّ َشىْ » كَِر ِمثُْل َحظِّ اْْلُنْثََيْيِن:» ؛«خداوند آفريننده و آفريدگار همه چيز است. 6ٍء:اّله سهم ارث پسر  7لِلذَّ
باشند. و هزاران آيه مانند آنها درباره عقايد، احكام، مواعظ و تاريخ، همه از محكمات مى« م دو دختر است.معادل سه

دهنده آيات ناميده شده؛ بدين معنا كه اصل، مرجع، مفسر و توضيح« الكتابامّ »اين آيات )محكمات( در قرآن 
 ديگر است.

 22ص:  (

ها و رو به جملههاى مختلف آن شبيه يكديگر باشد، از اينكه قسمتمعناى چيزى است در اصل به« متشابه»واژه 
گويند. بنابراين مى« متشابه»شود، كلماتى كه معناى آنها پيچيده است و گاه احتماالت مختلف درباره آن داده مى

رود، مى متشابهات قرآن آياتى است كه معانى آن در بدو نظر پيچيده است و در آغاز، احتماالت متعددى در آن
اگرچه با توجه به آيات محكم، تفسير آنها روشن است. براى نمونه، قسمتى از آيات مربوط به صفات خدا و چگونگى 

ِ فَْوَق َأيِْديِهْم:» توان ذكر كرد، مانندمعاد را مى كه درباره قدرت « هاى آنها است.دست خدا باالى دست 8يَُد اّله
ُ َسِمي» باشد.خداوند مى َو نََضُع » كه اشاره به علم خدا است و مانند« خداوند شنوا و دانا است. 9ٌع َعلِيٌم:َو اّله

كه درباره وسيله سنجش اعمال « دهيم.ترازوهاى عدالت را در روز رستاخيز قرار مى 10الَْمواِزيَن الِْقْسَط لَِيْوِم الِْقياَمِة:
 گويد.سخن مى

سنجش  وص( دارد و نه گوش )به همين معنا( و نه ترازوىمعناى عضو مخصبديهى است نه خداوند دست )به
 د.اعمال، شبيه ترازوهاى ماست، بلكه اينها به مفاهيم كلى قدرت، علم و وسيله سنجش اشارت دار

ات پروردگار راهى جو براى فهم كلمبين و حقيقتاز آنچه درباره محكم و متشابه گفتيم، آشكار شد كه انسان واقع
اى از آيات، در ابتداى ارههمه آيات را كنار هم چيند و از آنها حقيقت را دريابد و اگر در ظواهِر پجز اين ندارد كه 

 به كنه آن برسد. نظر، ابهام و پيچيدگى بيابد، با توجه به آيات ديگر، آن ابهام و پيچيدگى را برطرف سازد و

اند، روشن هاى فرعىهمانند جاده« متشابهآيات »هاى بزرگ، و از يك نظر همچون شاهراه« آيات محكم»درحقيقت 
ز آنجا مسير اكوشد خود را به نخستين شاهراه برساند و هاى فرعى، سرگردان شود، مىاست اگر انسان در جاده

 خود را اصالح كرده، راه را بيابد.
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عناى اصل و اساس هر چيزى مدر لغت به« ام»نيز مؤيد همين ادعاست؛ زيرا واژه « ُأمُّ الِْكتابِ »تعبير از محكمات به 
ادث و مشكالت است روست كه ريشه خانواده و پناهگاه فرزندان در حوگويند، از اينمى« ام»را « مادر»است و اگر 

 گردد.و به اين ترتيب، محكمات، اساس و ريشه و مادر آيات ديگر محسوب مى

 23ص:  (

 اند؟چرا بخشى از آيات قرآن متشابه

ات متشابه دارد؟ روشنايى و سخن حق و آشكار است و براى هدايت عموم مردم آمده، چرا آي با اينكه قرآن نور و
ن موضوع بسيار انگيزها شود؟ اياز سويى ديگر، چرا محتواى برخى آيات پيچيده است كه موجب سوءاستفاده فتنه

 ر قرآن باشد:ت متشابه دطور كلى ممكن است جهات ذيل، فلسفه وجود آيابا اهميتى است كه شايان دقت است، به

هاى روزمره به وجود آمده است. از رود، تنها براى نيازمندىكار مى( الفاظ و عباراتى كه در گفتگوهاى آدمى به1
 -كه نامحدود از هر جهت است -رو به مجرد آنكه از زندگى محدود مادى خارج شويم و مثال  درباره آفريدگاراين

كار رو به ناچار بايد كلماتى را بهبينيم كه الفاظ ما قالب آن معانى نيست، از همينمىروشنى ميان آيد، بهسخنى به
 هاى كلمات سرچشمه بسيارى از متشابهات قرآن است. آياتبريم كه از جهات مختلفى نارساست، همين نارسايى

ِ فَْوَق َأيِْديِهمْ » ْحمُن َعلَى الَْعْرِش اْستَوى» 11،«يَُد اّله از اين نمونه است و تعبيراتى  13«َربِّها ناِظَرةٌ  ِإلى» ياو  12«الرَّ
 شود.نيز همه از اين قبيل است كه با مراجعه به آيات محكم، تفسير آنها روشن مى« سميع و بصير»چون 

ر است و ما به حكم ( بسيارى از حقايق، مربوط به جهان ديگر، يا جهان ماوراى طبيعت است كه از افق فكر ما دو2
بلند بودن افق آن  د بودن در زندان زمان و مكان، قادر به درك عمق آنها نيستيم. اين نارسايى افكار ما ومحدو

امثال آن. و اين  اى از آيات مربوط به قيامت ومعانى، سبب ديگرى براى تشابه قسمتى از آيات است؛ مانند پاره
شريح كند، تكند، مسائل اين جهان را گى مىنظير آن است كه كسى بخواهد براى كودكى كه در عالم جنين زند

نونده در آن شرايط، شاگر سخنى نگويد، كوتاهى كرده و اگر هم بگويد، ناچار است مطالب را سربسته ادا كند؛ زيرا 
 توانايى و استعداد بيشتر از اين را ندارد.

وردن جنبش و نهضت ها و به وجود آكار انداختن افكار و انديشه( يكى ديگر از اسرار وجود متشابه در قرآن، به3
ندان طرح ماند كه براى تقويت افكار انديشماى مىفكرى در مردم است و اين درست به مسائل فكرى پيچيده

 شود تا بيشتر به تفكر و انديشه و دقت و بررسى درمى
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 24ص:  (

 مسائل بپردازند.

گونه آيات در قرآن، نكند، اين است كه وجود ايأييد مىبيت عليهم السالم نيز آن را ت( نكته ديگرى كه اخبار اهل4
شود سازد و سبب مىنياز شديد مردم را به پيشوايان الهى و پيامبر صلى اّله عليه و آله و اوصياى او روشن مى
هاى ىلوم ديگر و راهنمايمردم به حكم نياز علمى به سراغ آنها روند و رهبرى آنها را عمال  به رسميت شناسند و از ع

از مسائل بر عهده  اى از كتب درسى، شرح بعضىماند كه در پارهمختلف آنان نيز بهره برند؛ و اين درست به آن مى
از، در همه چيز از افكار شود تا شاگردان رابطه خود را با استاد قطع نكنند و بر اثر اين نيمعلم و استاد گذارده مى

 د:يت معروف پيامبر صلى اّله عليه و آله است كه فرمواو الهام گيرند. در واقع قرآن مصداق وص

ِ و َأهَل بيتى و إنَُّهما لَنْ   14يَتَفَّرقا حتّى يَردا َعلََى الَْحْوِض.إنّى تارٌك فيكُُم الثََّقلَْيِن كتاَب اّله

شوند تا جدا نمىگذارم: كتاب خدا و خاندانم، و اين دو هرگز از هم دو چيز گرانمايه را در ميان شما به يادگار مى
 15در قيامت در كنار كوثر به من رسند.
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 بخش دوم: دعا و نيايش

 

 دعا وسيله ارتباط با خدا

 فلسفه دعا و نيايش

 مفهوم واقعى دعا

 شرايط اجابت دعا

 دعاى مضطر

 كيفيت دعا

 كميت دعا

 49ص:  (

بيند و به اى ناخواسته و ناشناخته مىآدمى به اقتضاى طبيعت خويش همواره خود را در معرض حوادث و باله
انديشد. ضرورت وجود پناهگاهى مطمئن و هميشگى در برابر حوادث و ناماليمات گوناگون، هماره جويى مىچاره

سازد. اين حقيقت، تمامى ذهن و جان آدمى را مشغول داشته، آرامش او را دستخوش تلخى و ناهنجارى مى
همتا و يقين، روح دعا و اساس گرايش به تضرع در پيشگاه قادر بىخواند. بهفرامى امانها را به تكاپويى بىانسان

 غنى مطلق، همين حقيقت انكارناپذير است.

هاى ارتباط درونى و زبانى و هاى زندگى، وحشت از تنهايى و گرايش فطرى به خير مطلق، همه زمينهنيازمندى
اند. جالب اينكه سخن گفتن با خداوند و خواستن از او، انسان ار هستىانتها و آفريدگها به كمال بىعرض نياز انسان

ها و تدريج خواستهگيرد كه بهسازد و پرتو قدسى، فضاى اين رابطه را فرامىرا چنان به ساحت ربوبى نزديك مى
جوار محبوب و  رسد كه انسان جزرود و به جايى مىنيازها لطافت يافته، از قلمرو تمايالت مادى دنيوى فراتر مى

كند. در اين بخش به ها و ماندن در كنار معشوق حقيقى، مطلوب و نيازى در خود احساس نمىبرچيده شدن پرده
 پردازيم:تفسير بخشى از آيات دعا و نيايش مى

 دعا وسيله ارتباط با خدا



 16َدعاِن فَلَْيستَِجيبُوا لى َو لُْيْؤِمُنوا بى لََعلَُّهْم يَْرُشدوَن.َو ِإذا َسَألََك ِعباِدى َعّنى فَِإنّى قَِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الّداعِ ِإذا 

ت كنيم يا دور است تا شخصى از پيامبر صلى اّله عليه و آله پرسيد: آيا خداى ما نزديك است تا آهسته با او مناجا
 ك است.نزدي با صداى بلند او را بخوانيم؟ آيه فوق نازل شد و به آنها پاسخ داد كه خدا به بندگانش

 هنگامى كه بندگانم از تو درباره من سؤال كنند، بگو من»گويد: اين آيه خطاب به پيامبر مى

 50ص:  (

نزديك »تر از شما به خودتان و نزديك تر از آنچه تصور كنيد؛ نزديك «َو ِإذا َسَألََك ِعبَاِدى َعّنى فَِإنّى قَِريٌب. نزديكم:
سپس  17«.َو نَحُن َأقَرُب ِإليِه مِْن َحبِل الَْوريد» خوانيم:نكه در جاى ديگر مى؛ چنا«هايتانتر از شريان گردن

اعِ ِإذا َدعاِن. كنم:خواند، اجابت مىهنگامى كه مرا مىمن دعاى دعاكننده را به»افزايد: مى  «ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 « لُْيْؤِمُنوا بى.لَْيستَِجيبُوا لى وَ فَ  بايد بندگان من دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان آورند:»بنابراين 

 «لََعلَُّهْم يَْرُشدوَن. باشد كه راه خود را بيابند و به مقصد رسند:»

بندگان، و از اين راه  كند و هفت بار بهجالب اينكه خداوند در اين آيه كوتاه هفت مرتبه به ذات پاك خود اشاره مى
صادق عليه السالم  نشان داده است! عبداّله بن سنان از قول امامنهايت پيوستگى، قرب و محبت خود به آنان را 

 گويد:مى

 زياد دعا كنيد؛ زيرا دعا كليد بخشش خداوند و وسيله رسيدن به هر حاجت است.

توان به آن رسيد و بدان هر در را كه بكوبى، عاقبت هايى نزد پروردگار است كه جز با دعا نمىها و رحمتنعمت
 18د.گشوده خواهد ش

 هانكته

 . فلسفه دعا و نيايش1

گيرند: هاى گوناگونى مىاند، بر اين موضوع خردهآنها كه حقيقت و روح دعا و آثار تربيتى و روانى آن را نشناخته
روند، جاى فعاليت و استفاده از وسايل پيشرفت به سراغ دعا مىگويند دعا عامل تخدير است؛ چرا كه مردم بهگاه مى
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دهد، او به گويند: اصوال  آيا دعاكردن دخالت در كار خدا نيست؟! خدا هرچه مصلحت بداند، انجام مىىبرخى نيز م
داند. بنابراين چرا ما هر ساعت مطابق دلخواه خود از او چيزى ما محبت دارد و مصالح ما را بهتر از خود ما مى

 رضا و تسليم در برابر اراده خداوند منافات ندارد؟ پرسند آيا دعا با مقاماى نيز مىبخواهيم؟! در اين ميان، پاره

اند؛ زيرا كنند، از آثار روانى، اجتماعى، تربيتى و معنوى دعا و نيايش غافلآنها كه چنين ايرادهايى را مطرح مى
ر گاهى احتياج دارد و اين دعاست كه چراغ اميد را دها به تكيهانسان براى تقويت اراده و برطرف كردن ناراحتى

 سازد. مردمى كه دعا و نيايش را فراموش كنند،انسان روشن مى

 51ص:  (

 رو خواهند شد.هاى نامطلوب روانى و اجتماعى روبهبا واكنش

 به تعبير يكى از روانشناسان:

فقدان نيايش در ميان ملتى برابر با سقوط آن ملت است. اجتماعى كه احتياج به نيايش را در خود كشته است، 
 از فساد و زوال مصون نخواهد بود. معموال  

جاى آن دست به دعا برداريم، بلكه مقصود البته دعا بدين معنا نيست كه از وسايل و علل طبيعى دست بشوييم و به
كار بستن نهايت كوشش در استفاده از همه وسايل موجود، آنجا كه دست ما كوتاه شد و به اين است كه بعد از به

جاى عوامل هاست، نه عاملى بهبستها و بنراغ دعا برويم. بنابراين دعا، در برابر نارسايىبست رسيديم، به سبن
 طبيعى.

هاى مغزى انسان نوعى شكفتگى و انبساط باطنى و آورد، در فعاليتنيايش در همين حال كه آرامش را پديد مى
هاى بسيار مشخص و منحصر عالمتكند، نيايش خصايل خويش را با گاه روح قهرمانى و دالورى را تحريك مى

دهد. صفاى نگاه، متانت رفتار، انبساط و شادى درونى، چهره پر از يقين، استعداد هدايت و نيز فرد نشان مىبه
كند. تحت اين قدرت حتى مردم اى پنهان در عمق روح ما حكايت مىاستقبال از حوادث، جملگى از وجود گنجينه

كار بندند و از آن بيشتر بهره گيرند، اما متأسفانه روى عقلى و اخالقى خويش را بهتر بهتوانند نياستعداد نيز مىكم
 اند.در دنياى ما كسانى كه نيايش حقيقى را بشناسند، بسيار اندك

شود؛ زيرا دعا نوعى كسب قابليت از آنچه گفتيم، پاسخ اين ايراد كه دعا بر خالف رضا و تسليم است نيز روشن مى
وسيله دعا شايستگى پايان پروردگار است. به بيانى ديگر انسان بهست آوردن سهم زيادتر از فيض بىدبراى به

يابد. بديهى است كوشش براى تكامل و كسب شايستگى بيشتر، همان بيشترى براى درك فيض خداوند پيدا مى
 تسليم در برابر قوانين آفرينش است، نه چيزى بر خالف آن.



يابد، اى به ذات خداوند مىوسيله آن توجه تازها نوعى عبادت و خضوع و بندگى است و انسان بهاز اينها گذشته، دع
 گونه كه همه عبادات اثر تربيتى دارد، دعا نيز داراى چنين اثرى است.و همان

وجه دهد، تمى گويند خدا هرچه مصلحت باشد انجامدانند و مىاز سويى كسانى كه دعا را دخالت در كار خدا مى
اد و شايستگى بيان كه هر قدر استعدشود؛ بدينها تقسيم مىندارند كه مواهب الهى برحسب استعدادها و لياقت

 بيشتر باشد، سهم بيشترى از آن مواهب نصيب انسان

 52ص:  (

 فرمايد:رو امام صادق عليه السالم مىگردد. از اينمى

َوَجلَّ َمنِزلَة  التُ  ِ َعزَّ  19ناُل إاّلبَِمْسَألٍة.إنَّ ِعْنَد اّله

 رسد.در نزد خداوند مقاماتى است كه بدون دعا كسى به آن نمى

ا به هم پيوند داده، ناپذيرى كه تمام كاينات ركنيم، خود را به قوه پايانگويد: هنگامى كه نيايش مىدانشمندى مى
دهد كه پيامبران ايى را تعليم مىپزشكى همان چيزهسازيم. امروز جديدترين علم، يعنى روانمتصل و مربوط مى

به دين، نگرانى و  اند كه دعا و نماز و داشتن ايمان محكمدادند. به علت اينكه پزشكان روانى دريافتهتعليم مى
 سازد.هاى ماست، برطرف مىهيجان و ترس را كه موجب بسيارى از ناراحتى

 . مفهوم واقعى دعا2

درت ماست، نه درمورد توانايى و قدرت، و به عبارت ديگر دعاى مستجاب هاى قدانستيم كه دعا درمورد نارسايى
ن يُجيُب الُْمْضَطرَّ إذا َدعاُه َو يَكِْشُف الّسوءَ » دعايى است كه با توجه به مضمون هنگام اضطرار و عقيم ماندن به 20«أمَّ

و عواملى است كه از دايره قدرت ها انجام گيرد. بر اين پايه، مفهوم دعا درخواست فراهم شدن اسباب تمام تالش
پايان و هر امرى براى او آسان است. البته اين درخواست نبايد انسان بيرون باشد؛ آن هم از كسى كه قدرتش بى

تنها از زبان انسان صادر شود، بلكه بايد از تمام وجود او برخيزد، و زبان نماينده و ترجمان تمام ذرات وجود انسان 
 باشد. و اعضا و جوارح او

گيرد و آن دعايى است بايد توجه داشت نوع ديگرى از دعا هست كه حتى در موارد قدرت و توانايى نيز انجام مى
استقالل قدرت ما در برابر قدرت پروردگار است؛ بدين معنا كه اسباب و عوامل طبيعى هرچه دهنده عدمكه نشان
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طلبيم، از اين روست كه او به دارو رويم و از آن شفا مىدارو مىدارند، از ناحيه او و به فرمان اوست، اگر به دنبال 
 اين اثر را بخشيده است.

هاست. ها و خوبىكىكوتاه سخن اينكه، دعا نوعى خودآگاهى و بيدارى دل و انديشه و پيوند باطنى با مبدأ همه ني
 خوانيم:رو در سخنان حضرت على عليه السالم مىاز اين

ُ عَ » َوَجلَّ ُدعاَء قلِب اله:اليَقبُل اّله  زَّ

 «كند.دالن را مستجاب نمىخداوند دعاى غافل

 53ص:  (

 شرايط اجابت دعا

َُّه اليُِحبُّ الُْمْعتَديَن* َو التُفِْسدوا فِى اْْلَْرِض بَْعَد ِإصالِحها َو ادْ  عا  َو ُخفْيَة  إِن ُعوُه َخْوفا  َو طَمعا  ِإنَّ اْدُعوا َربَّكُْم تََضرُّ
ِ قَريٌب ِمَن الُمْحِسنيَن.َرْحمَ   21َت اّله

سازد. در اين آيات خداوند اى را براى ما روشن و اثر سازنده آن را آشكار مىتوجه به كيفيت شرايط دعا، حقايق تازه
پروردگار »گويد: ىمبايد در برابر خدا انجام گيرد. نخست  -كه جان و روح عبادت است -دهد دعا و نيايشدستور مى

. از روى تضرع و در پنهانى بخوانيد: خود را عا  َو ُخفَْية   «اْدُعوا َربَّكُْم تََضرُّ

معناى ضّرع بهتاست. بنابراين فعل « پستان»معناى )بر وزن فرع( به« ضرع»در اصل برگرفته از ماده « تضّرع»
ف حركت جهات مختلها بر نوك پستان در هنگام دوشيدن شير انگشتباشد و چون بهدوشيدن شير از پستان مى

 رود.كار مىكند، بهكنند، اين كلمه درمورد كسى كه با حركات مخصوص خود اظهار خضوع و تواضع مىمى

سوى او روى آوريد. بنابراين اگر در آيه آمده خدا را از روى تضرع بخوانيد، يعنى با كمال خشوع و تواضع به
 د، بلكه بايد از بن جان دعا كند.درحقيقت دعاكننده نبايد تنها زبانش چيزى را بخواه

ست كه از ريا دورتر و به و در پنهانى بخوانيد، براى اين ا« ُخفيه»طور اينكه در آيه فوق دستور داده شده خدا را به
ت كه منظور از تر، و توأم با تمركز فكر و حضورقلب باشد. اين احتمال نيز در آيه داده شده اساخالص نزديك

بايد آشكارا و گاه  دعاى پنهانى است؛ زيرا هر مقامى اقتضايى دارد و گاه« خفيه»ر و مراد از دعاى آشكا« تضرع»
 نيز پنهانى دعا كرد.
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 «ِإنَُّه اليُِحبُّ الُْمْعتَديَن. دارد:خداوند تجاوزكاران را دوست نمى»فرمايد: در پايان آيه مى

را  -د كشيدن، تظاهر و رياكارى و توجه به غير خدااعم از فريا -اين جمله معناى وسيعى دارد كه هرگونه تجاوز
فرمايد: شود. در آيه بعد به حكمى اشاره شده كه در واقع يكى از شرايط تأثير دعاست، مىهنگام دعا شامل مىبه
 «َو التُفِْسُدوا فى اْْلَْرِض بَْعَد ِإصالِحها. در روى زمين فساد مكنيد، بعد از آنكه اصالح شده است:»

 ن هنگامى دعا در پيشگاه خدا به اجابت نزديك خواهد بود كه شرايط الزم در آنگمابى

 54ص:  (

هاى سازنده و عملى در حدود توانايى و قدرت همراه باشد و حقوق مردم رعايت رعايت شود؛ از جمله اينكه با جنبه
اى افراد مفسد و تبهكار به جايى گاه دعگردد و حقيقت دعا نيز در سراسر وجود انسان سايه گسترد. بنابراين هيچ

 نخواهد رسيد.

َو اْدُعوُه  خدا را با ترس و اميد بخوانيد:»گويد: پردازد و يكى ديگر از شرايط آن را بازمىبار ديگر به مسئله دعا مى
 «َخْوفا  َو طَمعا .

كه اين خود عامل  -ستچنان از اعمال خود راضى باشيد كه گمان كنيد هيچ نقطه تاريكى در زندگى شما نينه آن
كه اين نيز  -و نه چنان مأيوس باشيد كه خود را شايسته عفو خدا و اجابت دعا ندانيد -گرد و سقوط استعقب

سوى او پرواز كنيد: اميد به رحمتش و بيم از بلكه با دو بال بيم و اميد به -هاستكننده همه تالشخاموش
 ها.ها و لغزشمسئوليت

رحمت خدا به نيكوكاران نزديك »گويد: تأكيد بيشتر بر اسباب اميدوارى به رحمت خدا، مىدر پايان آيه براى 
ِ قَِريٌب مَِن الُمْحِسنيَن. است:  «ِإنَّ َرْحَمَت اّله

خواهيد دعاى شما تنها گردش زبان ممكن است اين جمله يكى ديگر از شرايط اجابت دعا باشد؛ يعنى اگر مى
ل نيك خود همراه سازيد تا به كمك آن، رحمت الهى شامل حالتان گردد و دعايتان به ثمر نباشد، بايد آن را با اعما

رسد. به اين ترتيب در اين دو آيه به پنج قسمت از شرايط قبولى دعا اشاره شده است: از روى تضرع و در پنهانى 
متوازن بودن با بيم و اميد و  بودن، از حد اعتدال تجاوز نكردن، با توليد فساد و تبهكارى همراه نشدن، توأم و

 سرانجام همراه گشتن با نيكوكارى. در روايات نيز شرايطى بر استجابت دعا آمده است؛ از جمله:

. بايد پيش از هر چيز در پاكى قلب و روح كوشيد و از گناه توبه كرد و خودسازى نمود و از زندگى رهبران الهى 1
 فرمايد:باره مىدر اين نيز الهام گرفت. امام صادق عليه السالم



جا آورد و درود بر پيامبر و آل او يك از شما از خدا تقاضايى كند، مگر اينكه نخست حمد و ثناى او را بهمبادا هيچ
 22بفرستد. بعد به گناه خود نزد او اعتراف )و توبه( كند و سپس دعا نمايد.

بر صلى اّله عليه و آله يش نيز از حرام نباشد. از پيام. زندگى خود را از اموال غصبى و ظلم و ستم پاك كند و غذا2
 نقل شده:

 23كسى كه دوست دارد دعايش مستجاب گردد بايد غذا و كسب خود را پاك كند.

 55ص:  (

گويند، ازمنكر را ترك مىمعروف و نهىسوى حق خوددارى نكند؛ زيرا آنها كه امربه. از مبارزه با فساد و دعوت به3
 ندارند؛ چنانكه از پيامبراسالم صلى اّله عليه و آله نقل شده:دعاى مستجابى 

كند و هر چه دعا كنند مستجاب ازمنكر كنيد و اال خداوند بدان را بر نيكان شما مسلط مىمعروف و نهىبايد امربه
 24نخواهد شد!

آن خالى ماندن  ه نتيجهآورد كهايى در اجتماع به وجود مىدرحقيقت ترك اين وظيفه بزرگ نظارت ملى، نابسامانى
ا اين وضع، نتيجه صحنه اجتماع براى بدكاران است و دعا نيز براى برطرف شدن نتايج آن اثرى نخواهد داشت؛ زير

 قطعى اعمال خود انسان است.

ط استجابت دعاست؛ دارى و درستكارى( نيز يكى ديگر از شرايهاى الهى )ايمان، عمل صالح، امانت. عمل به پيمان4
ايش از ناحيه پروردگار آن كس كه به عهد خويش در برابر پروردگارش وفا نكند، نبايد انتظار داشته باشد كه دع زيرا

 به اجابت رسد.

 خوانيم:. توأم گشتن دعا با عمل، تالش و كوشش. در كلمات قصار اميرمؤمنان عليه السالم مى5

 25الّداعى باِل َعَمٍل كَالّرامى باِل َوتٍَر.

 دون عمل و تالش مانند تيرانداز بدون زه است.دعاكننده ب
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أثير دعا نيز سوى هدف است، نقش عمل در تراندن تير بهبا توجه به اينكه وتر )زه( عامل حركت و وسيله پيش
 گردد.روشن مى

 براى وصول به -تنها نبايد جايگزين اسباب طبيعى و وسايل عادىگانه بيانگر آن است كه دعا نهاين شرايط پنج
يد و روحيات شخص هاى زندگِى دعاكننده دگرگونى كلى به عمل آباشد، بلكه براى اجابت آن بايد در برنامه -هدف

 تغيير يابد و در اعمال پيشين تجديدنظر گردد.

 دعاى مضطر

ن يُجيُب الُْمْضَطرَّ إذا َدعاُه َو يَكِْشُف الّسوَء.  26َأمَّ

 پرستان. در اينبازپرسى و محاكمه معنوى بت اى است ازاين آيه و آيات پيش از آن مجموعه

 56ص:  (

ارزش شما گويد: آيا معبودهاى بىها و اجابت دعاهاست، مىبستآيه كه سخن از حل مشكالت و شكستن بن
َأمَّن يُجيُب  كند؟:مى رساند و گرفتارى و بال را بر طرفيا كسى كه دعاى مضطر و درمانده را به اجابت مى»بهترند، 

 «ُمْضَطرَّ إذا َدعاُه َو يَكِْشُف الّسوَء.الْ 

گردد، تنها طر مىشود و از هر نظر درمانده و مضدر آن هنگام كه تمام درهاى عالم اسباب به روى آدمى بسته مى
 ها بتاباند، تنها ذات پاك اوست.تواند گره مشكالت را بگشايد و نور اميد در دلكسى كه مى

مواج خروشان دريا هنگامى كه در ميان اپرستان نيز بههاست، بتدر درون همه انسان از آنجاكه اين حقيقت فطرتا  
گونه كه قرآن آويزند؛ همانشوند، تمام معبودهاى خود را فراموش كرده، به دامن خداوند دست مىگرفتار مى

 گويد:مى

َ ُمْخلِصيَن لَُه الّديَن.  27فَإذا َركِبوا فِى الُْفلِْك َدَعُوا اّله

 دانند.كه پرستش را مخصوص او مىخوانند؛ درحالىشوند، خدا را مىگامى كه سوار كشتى مىهن

 نكته: مضطر كيست؟
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ويژه بر عنوان مضطر تكيه كند، در اين آيه بهاجابت مى -هرگاه شرايطش فراهم باشد -گرچه خداوند دعاى همه را
ام قلب و روحش را كلى برگيرد و تمز عالم اسباب بهشده؛ زيرا يكى از شرايط اجابت دعا آن است كه انسان چشم ا

ين درك در حال ادست او ببيند. در اختيار خدا قرار دهد و همه چيز را از آن او دانسته، حل هر مشكلى را به
 دهد.اضطرار به آدمى دست مى

گيرد اما هرگز در كار مىدرست است كه عالم، عالم اسباب است و مؤمن نهايت كوشش خود را در اين زمينه به
ر پشت حجاب اسباب، اى نافذ دارد و دبيند. او ديدهشود، بلكه همه را از بركت ذات پاك او مىجهان اسباب گم نمى

ترين شرط رسد، مهمبخواهد. آرى، اگر انسان به اين مرحله بيند و همه چيز را از او مىذات ُمسبب اْلسباب را مى
 اجابت دعا را فراهم ساخته است.

 كيفيت دعا

َ كَِذكِْركُْم آباَءكْم َأْو َأَشدَّ   كرا  فَِمَن الّناِس َمن يَُقوُل َربَّنا آتِناذِ فَِإذا قََضيْتُم َمناِسكَكُْم فَاْذكُُروا اّله

 57ص:  (

نْيا َحسنَ  نْيا َو ما لَُه فى اآلِخَرِة مِْن َخالٍق* َو ِمْنُهم َمن يَُقوُل َربَّنا آتِنا فِى الدُّ ة  َو فِى اآلِخَرِة َحَسَنة  َو ِقنا َعذاب فى الدُّ
ُ َسِريُع الِْحساِب.  28الّناِر* ُأولَئَك لَُهْم نَِصيٌب ِمّما كََسبُوا َو اّله

شدند، در آنجا غ مىدر حديثى از امام باقر عليه السالم آمده است: در ايام جاهليت هنگامى كه از مراسم حج فار
كردند، )و ياد مى ان خود را برشمرده، از ايام گذشته آنها و بخشش فراوانشانكردند و افتخارات نياكاجتماع مى

جاى اين كار نادرست، ذكر شمردند(. آيات فوق نازل شد و به آنها دستور داد بهافتخارات موهومى براى خود برمى
 نند.ياد ك دريغ خداوند و مواهب اوهاى بىخدا گويند و با همان شور و سوز و بلكه بيشتر، از نعمت

چنان با ودند، آنهاى متعددى از ابراهيم خليل عليه السالم گرفته بگرچه اعراب جاهليت مراسم حج را با واسطه
انه خدا و موجب خكه نقطه عطفى در زندگى زائران  -ساز راخرافات آميخته شده بود كه اين عبادت بزرگ و انسان

 اق تبديل ساخته بود.اى براى تفرقه و نفوسيلههاى تربيتى خارج و بهاز صورت اصلى و فلسفه -تولّد دوباره آنهاست

گونه كه پدران انهنگامى كه مناسك )حج( خود را انجام داديد، ذكر خدا گوييد؛ هم»فرمايد: در نخستين آيه، مى
َ كَِذكِْركُْم آباَءكْم َأْو َأَشدَّ ِذكروا فَِإذا قَضْيتُْم َمناِسكَكُْم فَاْذكُرُ  كرديد؛ بلكه از آن بيشتر:و نياكانتان را ياد مى  «ا .اّله
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ر از اين تعبير اين عظمت و بزرگى در پرتو ارتباط با خداست، نه مباهات كردن به ارتباط موهوم با نياكان. منظو
از  اىا به دليل پارهاى است به اين واقعيت كه اگر آنهنيست كه هم نياكان را ذكر كنيد و هم خدا را، بلكه اشاره

هاى جهان از ناحيه رويد كه تمام عالم هستى و تمام نعمتمواهب شايسته يادآورى هستند، چرا به سراغ خدا نمى
 اوست.

ذكار الهى را بعد از اند، اما ظاهرا  تمام ادر اينكه منظور از ذكر خدا در اينجا چيست، مفسران بسيار سخن گفته
ج شكر گويند و حويژه نعمت ايمان و هدايت به هايش بهر تمام نعمتشود. در واقع بايد خدا را بمراسم شامل مى

 آثار تربيتى آن را با ياد الهى تكامل بخشند.

يا به ما )نيكى( عطا گويند: خداوندا، در دنگروهى از مردم مى»كند: در اينجا قرآن مردم را به دو گروه تقسيم مى
نْ فَِمَن النّ  اى ندارند:فرما، ولى در آخرت بهره  «يا َو ما لَُه فى اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق.اِس َمن يَُقوُل َربَّنا آتِنا فى الدُّ

 58ص:  (

ما را از عذاب  وگويند: پروردگارا به ما در دنيا )نيكى( عطا كن و در آخرت )نيكى( مرحمت فرما و گروهى مى»
نْيا حَ  آتش نگاهدار: ن يَُقوُل َربَّنا آتِنا فى الدُّ  «ِة َحسَنة  َو ِقنا َعذاب الّناِر.سَنة  َو فى اآلِخرَ َو ِمْنُهم مَّ

برخى جز به  هاى مردم و اهداف آنها در اين عبادت بزرگ اشاره دارد.درحقيقت اين بخش از آيات به خواسته
ت از همه چيز خواهند. بديهى است اينان در آخرمواهب مادى دنيا نظر ندارند و از خدا چيزى غير از آن نمى

عنوان ى دنيا را نيز بهخواهند و هم مواهب معنوى را و بلكه زندگاند. اما گروهى، هم مواهب مادى دنيا را مىبهرهبى
ان و معنا. جطلبند و اين است منطق اسالم كه هم به جسم و ماده نظر دارد و هم به مقدمه تكامل معنوى مى

ورند در ماديات غوطه بُعدى موافق نيست؛ آنانى كهاى تكهشمرد و هرگز با انسانساز معنويت مىاسالم دنيا را زمينه
 اند.كلى از زندگانى دنيا بيگانهاند، يا كسانى كه بهو براى آن اصالت قائل

اند. در روايتى از امام صادق عليه در اين آيه چيست، تفسيرهاى مختلفى را ذكر كرده« حسنة»در اينكه منظور از 
برخى از مفسران  29سن خلق در دنيا، خشنودى خدا و بهشت در آخرت تفسير شده،معناى وسعت رزق، حالسالم به

معناى علم و عبادت در دنيا و بهشت در آخرت، يا مال در دنيا و بهشت در آخرت و يا همسر خوب و نيز آن را به
 ه است:اند. در حديثى نيز از پيامبر صلى اّله عليه و آله آمدصالح در دنيا و بهشت در آخرت دانسته
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كه او را در امور دنيا و آخرت يارى  -كسى كه خدا به او قلبى شاكر، زبانى مشغول به ذكر حق، و همسرى باايمان
 30ببخشد، نيكى دنيا و آخرت را به او داده است. -كند

و معنوى را  معناى هرگونه خير و خوبى است و مفهومى گسترده دارد كه تمام مواهب مادىبديهى است حسنه به
ت، و مفهوم آيه هاى روشن آن اسهاى مفسران آمده، بيان مصداقشود. بنابراين آنچه در روايات يا گفتهامل مىش

آنكه نوعى از آن خواهند، بىكند. به گفته بعضى از مفسران، افراد باايمان اصل حسنه را از خدا مىرا محدود نمى
 نهند.هى وامىرا انتخاب كنند و همه را به مشيت و اراده و انعام ال

 اى از كسب خود دارند وآنها نصيب و بهره»فرمايد: آخرين آيه به گروه دوم اشاره دارد و مى

 59ص:  (

ُ سِريُع الْحِ  خداوند سريع الحساب است:  «ساِب.ُأولَئَك لَُهْم نَِصيٌب ِمّما كََسبُوا َو اّله

 باره گروه اول آمده است:اى است كه در آيات پيش دردرحقيقت اين آيه نقطه مقابل جمله

 «آنها نصيبى در آخرت ندارند. َو ما لَُه فى اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق:»

ت است و تعبير دهد كه نكره در اينجا براى بيان عظمصورت نكره آمده، قراين گواهى مىگرچه به« نصيب»تعبير 
در « ِمن»كن است بهره نيست؛ زيرا مم خاطر آنچه انجام دادند( نيز اشاره به كمى اين نصيب و)به« مما كسبوا»
 ابتداييه باشد، نه تبعيضى.« ِمّما»

رباره خير دنيا معناى همين دعايى است كه دبه گفته بسيارى از مفسران به« مما كسبوا»در جمله « كسب»تعبير 
از بهترين  كىكند، و انتخاب اين تعبير ممكن است اشاره به نكته لطيفى باشد كه دعا كردن خود يو آخرت مى

 عبادات و اعمال است.

ه در غير كارهاى آيد كه اين واژخوبى بر مىكار رفته، بهها آيه كه ماده كسب و مشتقاتش در آن بهاز بررسى ده
 خوانيم:رود؛ چنانكه در سوره بقره مىكار مىجسمى )اعمال روحى و قلبى( نيز به

 31َو لِكن يُؤاِخُذكُم بِما كََسبَت قُلوبُكُم.
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 كند.هاى شما كسب كرده است، شما را مؤاخذه مىلى خداوند به آنچه قلبو

زبان نيست، بلكه  ويژه آنكه دعاى حقيقى تنها بابنابراين جاى تعجب نيست كه دعا نوعى كسب و اكتساب باشد؛ به
 با قلب و با تمام وجود انسان است.

ُ سِريُع الِْحسابِ »جمله  ند با سرعت به حساب بندگان به اين اشاره دارد كه هم خداو كه در آخرين آيه آمده،« َو اّله
 خوانيم:دهد. در حديثى مىزودى به آنها مىها و كيفرهايى را كه وعده داده، بهرسد و هم پاداشمى

َ تَعالى  32يُحاِسُب الَْخالئَق كُلَُّهم فى ِمقداِر لَْمحِ الْبََصر. اّن اّله

 كند.زدن رسيدگى مىچشم برهم خداوند حساب تمام خاليق را در يك

از مطلبى  اين بدان علت است كه علم خداوند همانند مخلوقات نيست كه محدوديت آن سبب شود مطلبى او را
ان ما و بلكه بر ديگر غافل سازد؛ ضمن اينكه محاسبه پروردگار زمانى الزم ندارد؛ زيرا اعمال ما بر جسم و ج

 نهد، و از اينأثير مىموجودات پيرامون ما و اشياى ديگر ت

 60ص:  (

ار، هميشه ميزان هايى مانند كرد كه با داشتن دستگاه كيلومترشمتوان وجود انسان را به انواع اتومبيلنظر مى
هايى كه گيرى مسافتدهد و ديگر نيازى به اندازهطور روشن و مشخص نشان مىكاركرد خود را در هر لحظه به
 باشد.ه است نمىاتومبيل در طول عمرش پيمود

 كميت دعا

بتُم فََسْوَف يَكوُن لِزاما .  33ُقْل ما يَْعبَُؤا بِكُْم َربّى لَْوال ُدعاُؤكْم فََقْد كَذَّ

هايى كه در زمينه اى است براى تمام سوره، و هم براى بحثاين آيه كه آخرين آيه سوره فرقان است، هم نتيجه
بگو »گويد: له مىاست، خداوند خطاب به پيامبر صلى اّله عليه و آاوصاف عبادالرحمن در آيات پيش از آن آمده 

 «ْم َربّى لَْوال ُدعاُؤكُم.ُقْل ما يَْعبَُؤا بِكُ  پروردگار من براى شما ارج و وزنى قائل نيست، اگر دعاى شما نباشد:
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ى قائل نيست، يا به وزن ، يعنى«ال يعبأ»معناى سنگينى است. بنابراين جمله از ماده عبأ )بر وزن عبد( به« يعبؤ»
 كند.تعبير ديگر اعتنايى نمى

ا را خواهد گرفت شما آيات پروردگار و پيامبران خدا را تكذيب كرديد، و اين تكذيب دامان شم»افزايد: سپس مى
بتُم فََسْوَف يَكوُن لِزاما . و از شما جدا نخواهد شد:  «فََقْد كَذَّ

شود، زم ديده نمىكم ارتباط و انسجام اليه تضادى وجود دارد و يا دستممكن است تصور شود ميان آغاز و پايان آ
ا تكذيب كرديد، رشود منظور اصلى اين است كه شما در گذشته آيات خدا و پيامبران او اما با كمى دقت روشن مى

د او نخواهيد داشت نز سوى خدا نياييد و راه ايمان و بندگى او را پيش نگيريد، هيچ ارزش و مقامىرو اگر بهاز اين
 و كيفرهاى تكذيبتان قطعا  دامانتان را خواهد گرفت.

 رسيدند:پاز آن حضرت  كند، حديثى از امام باقر عليه السالم است.از جمله شواهد روشنى كه اين تفسير را تأييد مى

عاِء:»  كثرُة الْقرائَِة َأفَضُل َأْو كثرُة الدُّ

« بسيار دعاكردن افضل است»امام در پاسخ فرمود: « يا بسيار دعا نمودن؟ آيا بسيار تالوت قرآن كردن افضل است،
 34و سپس آيه فوق را تالوت فرمود.
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 گفتار اول: نماز

 

انسان با اقامه نماز،  35پاداشتن نماز است.م پس از ايمان به غيب مطرح ساخته، بهيكى از اصولى كه قرآن كري
آورد، ميان مىگذارد. قرآن كريم هنگامى كه از نماز سخن بهزيباترين شكل پرستش و عبادت را به نمايش مى

 واسطه نماز ظهور يابم.اد شما به؛ نماز بخوانيد تا ياد مرا زنده كنيد و من در ي«َأِقِم الّصلوَة لِِذكْرى»فرمايد: مى

أال بِِذكِْر »گيرد كه دمد و آرامش و اطمينان سراپاى وجود او را فرامىچنين نمازى روحى تازه به كالبد انسان مى
 «اّله تَْطَمئِنُّ الُْقلوب.

ها و منشأ مهم ىدگور شدن در آلوعنوان عبادت برتر، عامل مؤثر نجات انسان از غوطهدر دين مبين اسالم نماز به
جاى آورده شود، سبب خودسازى فرد و جامعه معرفى شده است. نمازى كه با آگاهى، عشق، خشوع و اخالص به

 سوى معراج و قرب الهى است.ها و نردبان ترقى انسان بهها و پليدىطهارت روح از زشتى

 پردازيم.يد و قدر مىهاى حمد، توحسير سورهاى از آيات نماز و تفدر اين بخش در قالب چهار گفتار به تفسير گزيده

 اهميت فريضه نماز

َ ِقياما  َو قُعودا  َو َعلى لوَة فَاْذكُروا اّله لوَة كانَْت َعلَى  فَِإذا قََضْيتُُم الصَّ لوَة ِإنَّ الصَّ ُجنوبِكْم فَِإَذا اْطَمْأنَنتُْم فََأِقيُموا الصَّ
 36الُْمْؤِمنيَن كِتابا  َمْوقُوتا .

 سوره نساء، 102پاداشتن نماز حتى در حال جنگ در آيه و لزوم به 37نبال دستور نماز خوفدبه

 64ص:  (

كه بر پهلو ن و زمانىپس از اتمام نماز، ياد خدا را فراموش نكنيد و در حال ايستادن و نشست»فرمايد: اين آيه مى
لوَة فَاْذكرُ فَِإذا قَضَ  ايد، به ياد خدا باشيد و از او كمك بجوييد:خوابيده َ ِقياما  َو ُقعودا  َو َعلى ُجنوبِكْم.يتُُم الصَّ  «وا اّله
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شود. گروه اول يك ركعت منازهاى چهار ركعىت به دو ركعت تبديل مى(. درباره كيفيت مناز خوف نظرهاى خمتلفى وجود دارد كه از مهه مشهورتر اين نظر است: در جبهه جنگ3)  37

گريند و گردند. سپس گروه دوم جاى آهنا را مىدهند و به جبهه بازمىتنهاىي اجنام مىكند و آن گروه يك ركعت ديگر را بهمام پس از امتام يك ركعت توقف مىخوانند و ارا با امام مى
 دهند.اجنام مى طور فرادىيك ركعت مناز خود را با امام و ركعت دوم را به



هايى باشد ر فاصلهمنظور از ياد خدا در حال قيام و قعود و بر پهلو خوابيدن، ممكن است همان حاالت استراحت د
دن و زمانى ل ايستامعناى حاالت مختلف جنگى كه سربازان گاهى در حاشود و يا بهكه در ميدان جنگ واقع مى

 برند.كار مىهاى مختلف جنگى از جمله وسيله تيراندازى را بهنشستن و گاه به پهلو خوابيدن، سالح

، اين نيست كه اين آيه درحقيقت به يك دستور مهم اسالمى اشارت دارد كه معناى نماز خواندن در اوقات معين
روردگار را در انسان دستورى انضباطى است كه روح توجه به پ انسان در ساير حاالت از خدا غافل بماند، بلكه نماز

دان جنگ باشد و خاطر داشته باشد، خواه در ميتواند در فواصل نمازها خدا را بهكند و بدين ترتيب مىزنده مى
 خواه در غير ميدان جنگ.

ده و اگر نتوانند، نند، ايستاآيه فوق در روايات متعددى به كيفيت نماز گزاردن بيماران تفسير شده كه اگر بتوا
وعى تعميم و توسعه در جا آورند. اين تفسير درحقيقت ننشسته و اگر باز هم نتوانند به پهلو بخوابند و نماز را به
 معناى آيه است، گرچه آيه مخصوص به اين مورد نيست.

شت، بايد ت خوف زايل گبه مجرد اينكه حال»گويد: دستور نماز خوف، دستورى استثنايى است و سپس قرآن مى
لوَة. همان طرز عادى انجام دهيد:نماز را به پايان نيز سّر اين همه سفارش و دقت  در «فَِإَذا اْطَمْأنَنتُْم فََأقِيُموا الصَّ

نِيَن لوَة كانَْت َعلَى الُْمْؤمِ ِإنَّ الصَّ  اى ثابت براى مؤمنان است:زيرا نماز وظيفه»دارد: درباره نماز را چنين بيان مى
 «كتابا  َمْوُقوتا .

كنيد مسلمانان حتى بايد است. بنابراين معناى آيه چنين است كه اگر مالحظه مى« وقت»از ماده « موقوت»كلمه 
توان از آنها مىروست كه نماز اوقات معينى دارد كه ناين وظيفه اسالمى را در ميدان جنگ انجام دهند، از آن

 تخلف كرد.

 65ص:  (

 ار نمازفلسفه و اسر

 هاها و بدى. بازدارندگى از زشتى1

لوَة تَْنهى لوَة ِإنَّ الصَّ ُ يَْعلَُم ما تَصَنُعوَن. َو َأِقِم الصَّ ِ َأكبُر َو اّله  38َعِن الْفَْحشاِء َو الُْمنكَِر َو لَِذكُْر اّله

اندازد، داراى اثر مى و معاد از آنجاكه نماز انسان را به ياد نيرومندترين عامل بازدارنده، يعنى اعتقاد به مبدأ
 بازدارندگى از فحشا و منكر است.
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افتد، هاى او مىشمرد و به ياد نعمتگويد، خدا را از همه چيز برتر و باالتر مىايستد، تكبير مىانسانى كه به نماز مى
فتد، به بندگى خدا استايد، به ياد روز جزا مىگويد و او را به رحمانيت و رحيميت مىحمد و سپاس خدا را مى

برد هان به خدا پناه مىطلبد، و از راه مغضوبان و گمراجويد و راه مستقيم را از او مىاعتراف كرده، از او يارى مى
هشى سوى پاكى و جسوى حق، حركتى بهشك در قلب و روح چنين انسانى جنبشى به)مضمون سوره حمد(. بى

نهد و غرق در اش را بر خاك مىكند و در پيشگاه او پيشانىى خدا ركوع مىشود. نمازگزار براسوى تقوا ايجاد مىبه
ه يگانگى او بكند )ركوع و سجود( و سرانجام ها را فراموش مىها و خود برتربينىشود و خودخواهىعظمت او مى

د و دست به درگاه فرستدهد و بر پيامبرش درود مىشهادت داده، به رسالت پيامبر صلى اّله عليه و آله گواهى مى
 دارد كه در زمره بندگان صالح او قرار گيرد )تشهد و سالم(.خداى برمى

ست. اين عمل چند اكند؛ موجى كه سدى نيرومند در برابر گناه همه اين امور موجى از معنويت را در او ايجاد مى
شود. در ميانه روز، آن او غرق مى خيزد، در يادگردد: هنگامى كه صبح از خواب برمىروز تكرار مىبار در شبانه

شتابد و حتى در پايان شنود، به درگاه او مىهنگام كه غرق زندگى مادى شده، ناگهان صداى تكبير مؤذن را مى
هنگامى كه آماده به كند. از اين گذشته،روز و آغاز شب پيش از آنكه به بستر استراحت رود، با او راز و نياز مى

ه بارگاه بكند و حرام و غصب را از خود دور ساخته، دهد و پاك مىوشو مىخود را شست شودمقدمات نماز مى
 رود.دوست مى

ازه كه از شرايط كمال و همه اين امور تأثيرى بازدارنده در برابر فحشا و منكرات دارد. البته هر نماز به همان اند
 ه جزئى و محدود.بازداشتنى كلى و جامع است و گادارد كه گاه روح عبادت برخوردار است از فحشا و منكر بازمى

 گونه اثرى در او نبخشد، هرچند نمازش ظاهرى و ياممكن نيست كسى نماز بخواند و هيچ

 66ص:  (

تر خواندند، از اين هم آلودهگونه نماز تأثيرش اندك است و اگر همان نماز را نمىفردى آلوده به گناه باشد. البته اين
يت شرايط، داراى برخى ن ديگر، نهى از فحشا و منكر سلسله مراتب بسيار دارد و هر نماز به نسبت رعابودند. به بيا

عنوان معيار سنجش نماز از اين درجات است. اين اثر نماز به قدرى اهميت دارد كه در برخى روايات از آن به
 فرمايد:مقبول و غيرمقبول ياد شده؛ چنانكه امام صادق عليه السالم مى

ها و كسى كه دوست دارد ببيند آيا نمازش مقبول درگاه الهى شده يا نه، بايد ببيند آيا اين نماز او را از زشتى
 39منكرات بازداشته يا نه. به همان مقدار كه بازداشته، نمازش قبول است.
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 . ياد خدا2

ِ أكبر.َو لَِذك ست:ذكر خدا برتر و باالتر از بازدارى از فحشا و منكر ا»در ادامه آيه آمده است:   «ُر اّله

ترى براى نماز است كه همان ياد خداست؛ يادى كه ريشه و مايه اصلى هر خير ظاهر اين جمله بيانگر فلسفه مهم
روست كه علت و ريشه است. ياد و سعادت و حتى عامل اصلى نهى از فحشا و منكر است. در واقع برترى آن از اين

ِ تَْطَمئُِن الُْقلوب:» سنگ آن نيست:هاست و هيچ چيز همدلخدا مايه حيات قلوب و آرامش  آگاه باشيد!  َأال بِِذكِر اّله
ذكر خداست، اقوال، افعال، مقدمات  -چه نماز و چه غير آن -روح همه عبادات 40«هاست.ياد خدا مايه اطمينان دل

سوره طه نيز خطاب به موسى عليه السالم  كند. درو تعقيبات نماز، همه در واقع، ياد خدا را در دل انسان زنده مى
لوَة لِِذكِْرى:» به اين فلسفه اساسى نماز اشاره شده:  «نماز را برپا دار تا به ياد من باشى. 41َأِقِم الصَّ

فرمايد: ر پايان آيه مىدها و ميزان حضورقلب آنها در نماز و ساير عبادات بسيار متفاوت است، از آنجاكه نيات انسان
ُ يَْعلَُم ما تَْصَنُعون. دهيد:داند چه كارهايى را انجام مىمىو خدا »  «َو اّله

 . خشوع و رستگارى3

 42قَْد َأفْلََح الُْمْؤمُِنوَن* الَِّذيَن ُهْم فى َصلوتِِهْم خاِشُعوَن* ... َو الَِّذيَن ُهْم َعلى َصلَواتِِهْم يَُحاِفظوَن.

 67ص:  (

گويد، و جالب اينكه مؤمنان را در عباراتى كوتاه، زنده و پرمحتوا بازمى هاىآيات آغازين سوره مؤمنون ويژگى
هاى شوق و كند تا شعلهاشاره مى -پيش از بيان صفات آنها -نخست به سرنوشت لذتبخش و پرافتخار مؤمنان
هدف نهايى و به  مؤمنان رستگار شدند»فرمايد: ها زنده كند. مىعشق را براى رسيدن به اين افتخار بزرگ در دل

 «قَْد َأفْلََح الُْمْؤِمُنوَن. خود در تمام ابعاد رسيدند:

پيروزى و رسيدن  است، اما سپس به هر نوع« شكافتن و بريدن»معناى در اصل به« فالح»و « فلح»از ماده « أفلح»
دارند راه برمىسر  به مقصد و خوشبختى اطالق شده است. درحقيقت افراد پيروزمند، رستگار و خوشبخت موانع را از

 روند.مىشكافند و پيشسوى مقصد مىو راه خود را به
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شود و درمورد هاى مادى و هم معنوى را شامل مىالبته فالح و رستگارى معناى وسيعى دارد كه هم پيروزى
ياز نعزيز و بى مؤمنان هر دو بعد منظور است. پيروزى و رستگارى دنيوى در آن است كه انسان آزاد و سربلند،

 پذير نيست.زندگى كند و اين جز در سايه ايمان امكان

هاى جاويدان، در كنار دوستان رستگارى آخرت نيز در اين است كه در جوار رحمت پروردگار، در ميان نعمت
گويد: فالح دنيوى شايسته و پاك و در كمال عزت و سربلندى به سر برد. راغب اصفهانى ضمن تشريح اين معنا مى

نيازى بدون فقر، شود: بقا، غنا و عزت. فالح اخروى نيز در چهار چيز: بقاى بدون فنا، بىيز خالصه مىدر سه چ
 43عزت بدون ذلت، و علم خالى از جهل.

ستند كه در آنها كسانى ه»نهد: قرآن سپس به بيان اين صفات پرداخته و پيش از هر چيز بر نماز انگشت مى
 « فى َصلوتِِهْم خاِشُعوَن.الَِّذيَن ُهمْ  اند:نمازشان خاشع

گ يا معناى حالت تواضع و ادب جسمى و روحى است كه در برابر شخص بزربه« خشوع»از ماده « خاشعون»
 گردد.آيد، و آثارش در بدن ظاهر مىحقيقت مهمى در انسان پديد مى

هاى آنان از ويژگى در نماز راشمارد، بلكه خشوع در اينجا قرآن اقامه صلوة )خواندن نماز( را نشانه مؤمنان نمى
چنان به پروردگار هنگام نماز آنروح و فاقد معنا نيست، بلكه بهداند؛ اشاره به اينكه نماز آنها الفاظ و حركاتى بىمى

ياز با پروردگار نپيوندند. آنان چنان غرق تفكر، حضور و راز و يابند كه از غير خدا جدا شده، بدو مىتوجه مى
اى در پايان و قطرهاى در برابر وجودى بىرو خود را ذرهگذارد و بدينبر تمام ذرات وجودشان اثر مىشوند كه مى

 بينند.برابر اقيانوسى بيكران مى

 اى براىلحظات اين نماز هريك براى او درسى از خودسازى و تربيت انسانى است و وسيله

 68ص:  (

امبر صلى اّله عليه و آله مردى را ديد كه در حال نماز با محاسن خوانيم كه پيتهذيب روح و جان. در حديثى مى
بدين بيان،  44«شد.اگر او در قلبش خشوع داشت، اعضاى بدنش نيز خاشع مى»رو فرمود: كند. از اينخود بازى مى

 چنان خشوعى در حالت نمازگذارد. پيشوايان بزرگ اسالم آنخشوع يك حالت درونى است كه در برون اثر مى
خوانيم: پيامبراسالم صلى اّله عليه و آله شدند؛ تا آنجا كه در حديثى مىاّله بيگانه مىكلى از ماَسَوىداشتند كه به
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داشت و دائما به زمين كرد، اما هنگامى كه آيه فوق نازل شد، ديگر سر بر نمىهنگام نماز به آسمان نظر مىگاه به
 45كرد.نگاه مى

آنها كسانى هستند كه در حفظ »را كه محافظت بر نمازهاست بيان كرده:  46ژگى مؤمناندر نهمين آيه، آخرين وي
 «َو الَِّذيَن ُهْم َعلى َصلَواتِِهْم يُحافِظوَن. كوشند:نمازهاى خويش مى

مرده است، از جالب اينكه: نخستين ويژگى مؤمنان را خشوع در نماز و آخرين صفت آنها را محافظت بر نماز ش
 گردد.شود و به نماز ختم مىمىنماز شروع 

ْم فى َصلوتِِهْم خاِشُعوَن( رو در آيه نخست )الَِّذيَن هُ آيه نخست و آيه اخير به دو مطلب متفاوت اشاره دارد، از اين
ت. صورت جمع )َصلَوات( آمده اسهصورت مفرد و در آيه اخير )َو الَِّذيَن ُهْم َعلى َصلَواتِِهْم يَُحاِفظوَن( ببه« صلوة»

اشاره دارد، و دومى  -گذاردكه روح نماز است و بر تمام اعضا اثر مى -اولى به مسئله خشوع و توجه خاص درونى
ين به نمازگزاران و به مسئله آداب و شرايط نماز از نظر وقت، زمان، مكان و همچنين از نظر تعداد نمازها؛ همچن

 ه اين آداب و شرايط باشند.كند در همه نمازها مراقب هممؤمنان راستين توصيه مى

 دست آوردن حضورقلب در نمازنكته: راه به

و كسى كه با او  اگر ركوع، سجود، قرائت و تسبيح را جسم نماز بدانيم، حضورقلب و توجه درونى به حقيقت نماز
د بايد مورد ورى چنكنيم، روح نماز است. براى تحصيل خشوع و حضورقلب در نماز و ساير عبادات، امراز و نياز مى

 توجه قرار گيرد:

 69ص:  (

ند تا هيچ كار دست آوردن چنان معرفتى كه دنيا را در نظر انسان كوچك و خدا را در نظر انسان بزرگ ك. به1
 هنگام راز و نياز با معبود نظر او را به خود جلب و از خدا منصرف سازد.دنيوى نتواند به

هاى بد كه مشغلهوال  مانع تمركز حواس است و هر قدر انسان توفيق ياكارهاى پراكنده و مختلف معم. توجه به2
 مشوش و پراكنده را كم كند، به حضورقلب در عبادات خود كمك كرده است.

همين دليل نماز خواندن در برابر تأثير نيست. به. انتخاب محل و مكان نماز و ساير عبادات نيز در اين امر، بى3
دارد، مكروه است و همچنين در برابر درهاى باز و محل عبور انسان را به خود مشغول مىاشيا و چيزهايى كه ذهن 
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تر و خالى از زرق و رو، معابد مسلمين هر قدر سادهو مرور مردم، در مقابل آيينه و عكس و مانند اينها. از همين
 كند.برق و تشريفات باشد، بهتر است؛ چرا كه به حضورقلب كمك مى

 كاهد.مى سازد و از حضورقلبگناه نيز عامل مؤثرى است، زيرا گناه قلب را از خدا دور مى . پرهيز از4

 . آشنايى با معناى نماز و فلسفه افعال و اذكار؛5

 . انجام مستحبات نماز و آداب مخصوص آن؛ چه در مقدمات و چه در اصل نماز؛6

شود كه در آغاز انسان در گيرى نياز دارد. بسيار مىو پى. اين كار مانند هر كار ديگر به مراقبت، تمرين، استمرار 7
چنان قدرت گيرى و تداوم، آنيابد، اما با ادامه اين كار و پىتمام نماز تنها يك لحظه كوتاه قدرت تمركز فكر مى

 .هاى فكر خود را بر غير معبود كامال  ببنددهنگام نماز دريچهتواند بهكند كه مىنفس پيدا مى

 رل نيروهاى درونى. كنت4

ُه الَْخيُر َمنوعا * ِإالَّ الُْمَصّليَن* الَّذينَ  ُه الّشرُّ َجزوعا * َو ِإذا َمسَّ َصلوتِهْم  ُهْم َعلى ِإنَّ اْْلنساَن ُخلَِق َهلوعا * ِإذا َمسَّ
 47دائُموَن.

اند و هى اهل عذابچرا گروپردازد تا آشكار شود ايمان و مؤمنان راستين مىدر اين آيات به بيان اوصاف افراد بى
 «لَِق َهلوعا .خُ ِإنَّ اْلنساَن  طاقت آفريده شده است:انسان، حريص و كم»فرمايد: گروهى اهل نجات. نخست مى

 70ص:  (

ُه الّشرُّ َجزوعا . كند:تابى مىهنگامى كه بدى به او رسد، بسيار جزع و بى»  «ِإذا َمسَّ

ُه الَْخيُر َمنوعا   دارد:ران دريغ مىو هنگامى كه خوبى به او رسد، از ديگ»  .«َو ِإذا َمسَّ

اند. بنابر ردهتفسير ك« طاقتكم»معناى و جمعى به« حريص»معناى را به« هلوع»شناسان جمعى از مفسران و واژه
ابر و بن« زع و بخلحرص، ج»ها اشاره شده: گونه انسانتفسير اول در اينجا به سه نكته منفى اخالقى در وجود اين

ين احتمال نيز ااست. « هلوع»؛ زيرا آيه دوم و سوم تفسيرى براى معناى «جزع و بخل»تفسير دوم به دو نكته: 
د، بدين بيان كه وجود دارد كه هر دو معنا در اين واژه جمع باشد؛ چرا كه اين دو وصف الزم و ملزوم يكديگرن

 تحمل، و عكس آن نيز صادق است.كماند و در برابر حوادث ناگوار هاى حريص غالبا  بخيلآدم
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ر و بدى قرار داده حال پرسيدنى است كه اگر خداوند انسان را براى سعادت و كمال آفريده، چگونه در طبيعت او ش
ين در حالى ااست؟ نيز آيا ممكن است خداوند چيزى را با صفتى بيافريند و سپس آفرينش خود را مذمت كند؟ 

 گويد:صراحت مىژه در سوره تين بهوياست كه در آياتى ديگر به

 48لََقْد َخلَقَنا اْْلنساَن فى َأْحَسِن تَْقويم.

 ما انسان را به بهترين صورت و ساختمان آفريديم.

أحسن »صورت گمان منظور اين نيست كه ظاهر انسان خوب و باطنش زشت و بد است، بلكه كل خلقت انسان بهبى
د بحث چگونه سازگار ستايند، اين آيات با آيه موره مقام واالى انسان را مىاست، و همچنين آيات ديگرى ك« تقويم
 است؟

صفاتى در انسان  شود و آن اينكه خداوند نيروها و غرايز وها با توجه به يك نكته روشن مىپاسخ همه اين پرسش
ور ذاتا  بد نيست، بلكه ايز مزبآفريده است كه اينها بالقوه وسيله تكامل، ترقى و سعادت اويند، بنابراين صفات و غر

شود، مايه بدبختى  وسيله كمال است، اما هنگامى كه همين صفات در مسير انحرافى قرار گيرد و از آن سوءاستفاده
زودى از تالش و دهد بهو شر و فساد خواهد بود. براى مثال همين حرص نيرويى است كه به انسان اجازه نمى

ست. اما اگر انعمتى سير شود. اين عطشى سوزان است كه بر وجود انسان مسلط  كوشش بازايستد و با رسيدن به
قرار گردد، مسلما  مايه كار افتد و انسان در يادگيرى علم حريص و بىاين صفت در مسير تحصيل علم و دانش به
 كار افتد، مايه شر و بدبختى و بخل است.كمال اوست، ولى اگر آن در مسير ماديات به

 گونه است، خداوند قدرت عظيمى در دل اتم آفريده كهمواهب ديگر نيز مطلب اين در مورد

 71ص:  (

هاى برق و وسائل جاى نيروگاهمفيد و سودمند است، ولى هرگاه از اين قدرت درونى اتم سوءاستفاده شود و به
توان ين بيان مىابا توجه به هاى ويرانگر ساخته شود، اين مايه شر و فساد خواهد بود. صنعتى مفيد، از آن بمب

 ميان تمام آياتى را كه درباره انسان وارد شده، جمع كرد.

همان »ست: سپس به بيان نه صفت از اوصاف برجسته مؤمنان پرداخته كه نخستين آنها درباره نمازگزاران ا
 «موَن.الَِّذيَن ُهْم َعلى َصلوتِِهْم دائِ  بخشند:نمازگزارانى كه نمازهاى خود را تداوم مى
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گردد و مانع مين مىاين نخستين ويژگى آنهاست كه با خداوند ارتباطى مستمر دارند، ارتباطى كه از طريق نماز تأ
 شود.از غفلت و غرور و فرورفتن در شهوات مى

است كه در اوقات  بديهى است منظور از مداومت بر نماز اين نيست كه هميشه در حال نماز باشند، بلكه مراد اين
رو در اشته باشد. از ايندگاه در انسان اثر مثبت دارد كه تداوم دهند. اصوال  هر كار خيرى آنين نماز را انجام مىمع

 خوانيم:حديثى از پيامبر اكرم صلى اّله عليه و آله مى

. َوَجلَّ ما داَوَم َعلَيِه الَْعبُد َو ِإْن قَلَّ ِ َعزَّ  49َأَحبُّ اْلَعماِل إلَى اّله

 ن اعمال نزد خدا چيزى است كه مداومت داشته باشد، هر چند كم باشد.تريمحبوب

 . نجات از دوزخ5

 50نَُك مَِن الُْمَصلِّيَن.فى َجّناٍت يَتَساَءلوَن* َعِن الُمجِرميَن* ما َسلَكَكُْم فى َسَقَر* قالوا لَمْ 

هاى پرنعمت ر باغدآنها »فرمايد: اى از شرح حال اصحاب يمين و گروه مقابل آنها پرداخته، مىاين آيات به گوشه
فى  رستاد؟:فگويند: چه چيز شما را به دوزخ كنند از گنهكاران و مىكه سؤال مىاند، درحالىو باعظمت بهشت

 «َجّناٍت يَتَساَءلوَن َعِن الُمجِرميَن ما سلَكَكُْم فى َسَقَر.

توانند گردد و بهشتيان مىكلى قطع نمىوزخيان بهشود كه رابطه ميان بهشتيان و دخوبى استفاده مىاز اين آيات به
 وضع دوزخيان را مشاهده كنند و با آنها به گفتگو پردازند.

كنند كه نخستين آنها اين است: مجرمان در پاسخ اين سؤال اصحاب يمين، به چهار گناه بزرگ خويش اعتراف مى
 خوانديم،اگر نماز مى 51«يَن.نَُك ِمَن الُْمصلّ قالُوا لَمْ  ما از نمازگزاران نبوديم:»

 72ص:  (

 كرد.دعوت مى داشت و ما را به صراط مستقيمانداخت و از فحشا و منكر بازمان مىنماز ما را به ياد خدا مى

 گانهاوقات نمازهاى پنج
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لوَة لُِدلُوِك الّشْمِس ِإلى  52فَْجِر كاَن َمْشهودا .غََسِق اللَّيِْل َو ُقْرآَن الْفَْجِر ِإنَّ ُقْرآَن الْ  َأِقِم الصَّ

نماز را برپا »فرمايد: ىدر اين آيه ضمن سفارش به برپاداشتن نماز، به اوقات اجمالى نمازهاى يوميه اشاره نموده، م
ورد توجه فرشتگان مهنگام زوال آفتاب تا نيمه شب، و همچنين قرآن فجر )نماز صبح( را؛ چرا كه اين نماز دار به

 «فَْجِر ِإنَّ قُْرآَن الْفَْجِر كاَن َمشهودا .غََسِق اللَّيِْل َو ُقْرآَن الْ  الّصلوَة لُِدلُوِك الّشْمِس ِإلى َأقِمِ  شب و روز است:

 باشد.النهار است كه همان وقت ظهر مىمعناى زوال آفتاب از دايره نصفبه« دلوك شمس»

تاريكى شب در نيمه شب از هر وقت معناى شدت ظلمت است و به« غسق»نيز با توجه به اينكه « غسق الليل»
شود معناى چيزى است كه قرائت مىبه« قرآن»رساند. رفته نيمه شب را مىهمباشد، اين كلمه روىديگر بيشتر مى

و رواياتى كه در زمينه وقت نماز  53اشاره به نماز فجر )صبح( است. اين آيه به انضمام ساير آيات« قرآن الفجر»و 
 دارد.گانه را معلوم مىپنجاست، وقت نمازهاى 

 هانكته

 اند؟. مشاهده كنندگان نماز صبح چه كسانى1

اما مشاهده چه كسانى؟ « ده است.نماز صبح مورد مشاه إِنَّ ُقْرآَن الْفَْجِر كاَن َمشُهودا :» گويد:در پايان آيه فوق مى
صبح فرشتگان شب  ز است؛ زيرا در آغازبر پايه رواياتى كه در تفسير اين آيه وارد شده مشهود مالئكه شب و رو

 طلوع انجام دهند و چون نماز صبح در همان آغازِ كه مراقب بندگان خدايند، جاى خود را به فرشتگان روز مى
شود كه بهترين خوبى روشن مىدهند. از اين تعبير بهگيرد، هر دو گروه آن را مشاهده كرده، بر آن گواهى مىمى

 صبح همان لحظات آغاز طلوع فجر است. هنگام براى اداى نماز

 73ص:  (

 . چرا نماز بايد در اوقات معين انجام شود؟2

گويند ما منكر فلسفه و اهميت نماز و آثار تربيتى آن نيستيم، اما چه لزومى دارد كه در اوقات معينى برخى مى
آمادگى روحى اين وظيفه را انجام  هنگام فرصت وانجام شود؟ آيا بهتر نيست مردم آزاد گذارده شوند و هركس به

اى آن دهد؟ در پاسخ بايد گفت تجربه نشان داده اگر مسائل تربيتى تحت انضباط و شرايط معين قرار نگيرد، عده
گونه مسائل حتما  بايد در اوقات معين و تحت انضباط گردد. اينكلى متزلزل مىكنند، و اساس آن بهرا فراموش مى
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خصوص اينكه انجام اين عبادات در وقت اى براى ترك آن نداشته باشد بهكس عذر و بهانههيچدقيق قرار گيرد تا 
 جمعى داراى شكوه، تأثير و عظمت خاصى است.صورت دستهويژه بهمعين به

 نماز شب

ْد بِِه نافِلَة  لََك َعسى  54َأن يَبَْعثََك َربَُّك َمقاما  َمْحمودا . َو مَِن اللَّيِْل فَتََهجَّ

 پاسى از شب را از خواب برخيز و قرآن بخوان:»افزايد: گانه اين چنين مىقرآن كريم بعد از ذكر نمازهاى فريضه پنج
ْد بِِه.  55«َو مَِن اللَّيِْل فَتََهجَّ

اند، دانسته -شمارى وارد شدهكه در فضيلت آن روايات بى -مفسران معروف اسالمى اين تعبير را اشاره به نافله شب
 رسد.نظر مىآيه صراحت در آن ندارد، اما با قراين مختلفى كه در دست است، اين تفسير روشن به هرچند

 «.عالوه بر نمازهاى فريضه براى تو، اين يك برنامه اضافى است: نَافِلَة  لَكَ »گويد: سپس مى

بوده؛ زيرا نافله  له واجباند كه نماز شب بر پيامبر صلى اّله عليه و آبسيارى اين جمله را دليل بر آن دانسته
 معناى زياده است؛ يعنى اين فريضه اضافى مربوط به توست.به

ا به مقام خداوند تو ر باشد كه در پرتو اين عمل،»كند: در پايان آيه نيز نتيجه اين برنامه الهى را چنين بيان مى
 «َأن يَبَْعثََك َربَُّك َمقاما  َمْحمودا . َعسى محمود مبعوث كند:

 از آنجاكه اين كلمه 56شك مقام محمود مقامى بسيار برجسته و ستايش برانگيز است.بى

 74ص:  (

 كند.و مىطور مطلق آمده، شايد اشاره به اين باشد كه ستايش همگان، از اولين و آخرين، را متوجه تبه

 هانكته

 . نماز شب، عبادتى بزرگ1
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هاى گوناگون ىكند و فكر آدمى را به وادرا به خود جلب مىغوغاى زندگى روزانه از جهات مختلف، توجه آدمى 
هنگام سحر هاى كه خاطرجمعى و حضورقلب كامل در آن بسيار دشوار است. اما در دل شب و بگونهكشاند؛ بهمى

و نشاطى  و فرو نشستن غوغاى زندگى مادى، و آرامش روح و جسم انسان در پرتو مقدارى خواب، حالت توجه
 دهد.نظير به انسان دست مىخاص و بى

آفرين به پرور و تكاملدر اين محيط آرام و دور از هرگونه ريا، تظاهر، خودنمايى و توأم با حضورقلب، توجهى روح
ت قلب، هاى آخر شب براى تصفيه روح و حياهمين دليل دوستان خدا هميشه از عبادتكند. بهآدمى روى مى

 اند.گرفتهمىتقويت اراده و تكميل اخالص نيرو 

نان را پرورش داد و از آنها در آغاز اسالم نيز پيامبر صلى اّله عليه و آله با استفاده از همين برنامه روحانى، مسلما
عنوان نتيجه نافله ههايى مصمم، شجاع، باايمان، پاك و بااخالص آفريد. شايد مقام محمود كه در اين آيات بانسان

 ين حقيقت نيز باشد.شب دانسته شده، اشاره به هم

 . فضيلت نماز شب در روايات2

هايى از آن را ذكر بررسى رواياتى كه در فضيلت نماز شب وارد شده نيز گوياى همين حقيقت است. در ادامه نمونه
 كنيم:مى

 فرمايد: كسى كه نماز شب بخواند، صورت )و سيرتش( در روز نيكو خواهد. رسول خدا صلى اّله عليه و آله مى1
 57بود.

فرمايد: قيام شب موجب صحت جسم و خشنودى پروردگار و در معرض رحمت . اميرمؤمنان على عليه السالم مى2
 58او قرار گرفتن و تمسك به اخالق پيامبران است.

 حضرت فرمود:. مردى نزد امام على عليه السالم آمد و عرض كرد: من از نماز شب محروم شدم. آن3

 75ص:  (

 59ه گناهانت تو را به بند كشيده است!تو كسى هستى ك
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خواهى عمر . پيامبراسالم صلى اّله عليه و آله به جبرئيل فرمود: مرا پند ده. جبرئيل گفت: اى محمد، هرچه مى4
خواهى دل ببند، اما بدان سرانجام از آن جدا خواهى شد، و كن اما بدان كه سرانجام خواهى مرد، و به هرچه مى

انجام ده، ولى بدان سرانجام، عملت را خواهى ديد و نيز بدان كه شرف مؤمن نماز شب اوست خواهى هر عملى مى
 60و عزتش خوددارى از ريختن آبروى مردم است.

نى به انسان چنان شخصيت، تربيت، روحانيت و ايمادهد كه نماز شب آناين اندرزهاى ملكوتى جبرئيل نشان مى
 .گونه كه ترك مزاحمت نسبت به مردم، سبب عزت خواهد شدندهد كه مايه شرف و آبروى اوست همامى

صراحت دهد، پاداشش در قرآن بهفرمايد: هركار نيكى كه انسان باايمان انجام مى. امام صادق عليه السالم مى5
 61قدر فرموده است:خاطر اهميت بسيارش آن را با صراحت بيان نكرده، بلكه همينآمده، جز نماز شب كه خداوند به

ْخفَِى لَُهْم مِْن ُجُنوبُُهْم َعِن الَْمضاِجعِ يَْدعوَن َربَُّهْم َخْوفا  َو َطَمعا  َو ِمّما َرَزقْناُهْم يُنفِقوَن* فَال تَْعلَُم نَفٌْس ما أُ  تَتَجافى
ِة َأْعُيٍن َجزاء  بِما كانُوا يَْعَملوَن.  62ُقرَّ

ايم، ه آنها روزى دادهبخوانند و از آنچه با بيم و اميد مى خيزند و پروردگارشان راآنها شب هنگام از بسترها برمى
در برابر اعمالشان  -شودها مىكه موجب روشنى چشم -هايىداند خداوند چه پاداشكس نمىكنند، اما هيچانفاق مى

 قرار داده است.

 سياسى -ترين اجتماع عبادىبزرگ

ِ َو َذُروا الْبَْيَع ذلِكُْم َخيٌر لَكُْم ِإن كُنتُْم  لوِة ِمن يَْوِم الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإلىيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا نُوِدَى لِلصّ  ِذكِْر اّله
َ كَثيرا  لَ  ِ َو اْذكُُروا اّله لوُة فَانْتَِشُروا ِفى اْْلَْرِض َو ابْتَغوا مِن فَضِل اّله * َو ِإذا َرَأْوا َعلَّكُم تُفْلِحونَ تَْعلَُموَن* فَِإذا قُِضَيِت الصَّ
 ُ ِ َخيٌر ِمَن اللَّْهِو َو مَِن التِّجاَرِة َو اّله  63 َخيُر الّراِزقيَن.تجاَرة  أَْو لَْهوا  انفَّضوا ِإلَيها َو تََركُوك قائما  ُقْل ما ِعنَد اّله

 76ص:  (

ه كه در مجموع چنين است: در روايات مختلفى نقل شد «َو ِإذا َرَأْوا تجاَرة  » در شأن نزول اين آيات يا خصوص آيه
ها كه مردم مدينه گرفتار خشكسالى و گرسنگى و افزايش نرخ اجناس شده بودند، دحيه با كاروانى از يكى از سال

كه روز جمعه بود و پيامبر صلى اّله عليه و آله مشغول خطبه شام فرارسيد و با خود مواد غذايى آورده بود درحالى
ى اعالم ورود كاروان طبل زدند و حتى برخى ديگر آالت موسيقى را نواختند. مردم نيز نمازجمعه. طبق معمول برا
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با سرعت خود را به بازار رساندند. در اين هنگام مسلمانانى كه در مسجد براى نماز اجتماع كرده بودند، خطبه را 
ند. )در اين هنگام آيه نازل شد و سوى بازار شتافتند و تنها دوازده مرد و يك زن در مسجد باقى ماندرها كرده، به

رفتند، از آسمان سنگ بر آنها را سخت مذمت كرد.( پيامبر صلى اّله عليه و آله فرمود: اگر اين گروه اندك هم مى
 باريد.آنها مى

. اين آيات ضمن هاى ايمان تأثير بسيار دارد، نمازجمعه استيكى از مهمترين وظايف اسالمى كه در تقويت پايه
 پردازد.بدان، به بيان برخى از احكام آن نيز مى اشاره

اى نماز روزجمعه ايد، هنگامى كه براى كسانى كه ايمان آورده»دهد: آيه نخست همه مسلمانان را مخاطب قرار مى
راى شما بهتر است بسوى ذكر خدا )خطبه و نماز( بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد. اين شود، بهاذان گفته مى

ِ َو َذُروا الْبَيْعَ  ُمَعِة فَاسَعْوا ِإلىيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا نُوِدَى لِلّصلوِة ِمن يَْوِم الْجُ  دانستيد:مى اگر ذلِكُْم َخيٌر لَكُْم  ِذكِْر اّله
 «ِإن كُنتُْم تَْعلَُموَن.

سالم ندايى براى نماز ا؛ زيرا در «اذان» معناىاست و در اينجا به« بانگ برآوردن»معناى به« نداء»از ماده « نودى»
اند كسب و كار را رها شود، مردم موظفجز اذان نداريم. بدين ترتيب هنگامى كه صداى اذان نمازجمعه بلند مى

 ترين ياد خداست، بشتابند.سوى نماز كه مهمكرده، به

مطلب اشاره دارد كه اقامه  زجمعه است و به ايناى اجمالى به فلسفه و منافع نمااشاره...« ذلِكُم َخْيٌر لَكُم »جمله 
رامون آن بينديشند، نمازجمعه و ترك كسب و كار در اين هنگام، منافع مهمى براى مسلمانان دربردارد اگر درست پي

 نياز و بر همه مشفق است.و گرنه خداوند از همگان بى

 ده است:كه در بعضى از روايات درمورد نمازهاى روزانه آمقابل توجه اين

 64هنگامى كه نماز )نمازهاى يوميه( برپا شود، براى شركت در نماز ندويد و با آرامش گام برداريد.

 77ص:  (

 لعاده نمازجمعه است.)بشتابيد( و اين دليل بر اهميت فوق ا« فَاْسَعْوا»گويد: اما درمورد نمازجمعه آيه فوق مى

با ذكر خداست،  هاى نمازجمعه نيز كه آميختهدانيم خطبهمى در درجه اول نماز است، اما« ذكر اّله »منظور از 
 درحقيقت بخشى از نمازجمعه است. بنابراين بايد براى شركت در آن نيز تسريع كرد.
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هنگامى كه نماز پايان گيرد، شما آزاديد در زمين پراكنده شويد و از فضل الهى طلب كنيد »افزايد: در آيه بعد مى
َ  نيد تا رستگار شويد:و خدا را بسيار ياد ك ِ َو اْذكُُروا اّله لوُة فَانتَِشُروا فى اْلَْرِض َو ابْتَُغوا مِن فَضِل اّله فَِإَذا قُِضَيِت الصَّ
 «كَثِيرا  لََعلَّكْم تُفْلُِحوَن.

ِ »گرچه جمله  طلب روزى و كسب معناى يا تعبيرات مشابه آن در قرآن مجيد، شايد غالبا  به« َو ابْتَُغوا ِمن فَضِل اّله
و تجارت آمده است، روشن است كه مفهوم اين جمله گسترده است و كسب و كار يكى از مصاديق آن است، از 

اند، هرچند منحصر معناى عيادت مريض، زيارت مؤمن و يا تحصيل علم و دانش تفسير كردهرو برخى آن را بهاين
 باشد.به اينها نيز نمى

اصطالح امر بعد ار )پراكنده شدن( در زمين و طلب روزى، امرى وجوبى نيست، بلكه بهناگفته پيداست امر به انتش
اند كه تحصيل روزى بعد از باشد، اما برخى از اين تعبير چنين استفاده كردهاز نهى است و دليل بر جواز مى

 زد.ار مىنمازجمعه بركت دارد و حتى در حديثى آمده است كه پيامبر بعد از نمازجمعه سرى به باز

َ كَثِيرا  » جمله هايى است كه به انسان ارزانى داشته است. اشاره به ياد خدا در برابر آن همه نعمت «َو اْذكُُروا اّله
تَفَكُّر ساعٍة َخْيٌر مِْن ِعبادِة » چنان كه در حديثى آمده:اند؛ آنمعناى فكر تفسير كردهبرخى نيز ذكر را در اينجا به

هنگام معامالت برخى نيز آن را توجه به خدا در بازارها و به« سال عبادت بهتر است.انديشيدن از يكساعت يك َسَنة:
اى دارد كه همه اينها اند. ولى روشن است كه آيه مفهوم گستردهو عدم انحراف از اصول حق و عدالت تفسير كرده

فكر لقلقه زبانى بيش نيست. آنچه مايه فالح بى گيرد، اين نيز مسلم است كه روحِ ذكر، فكر است و ذكرِ را در برمى
 و رستگارى است، همان ذكر آميخته با تفكر در جميع حاالت است.

خبرى را كه عامل هاى غفلت و بىشود ياد خدا در اعماق جان انسان راه يابد و ريشهاصوال  ادامه ذكر سبب مى
لََعلَّكْم »ح و رستگارى قرار داده، بدين ترتيب حقيقت اصلى هرگونه گناه است، بسوزاند و انسان را در مسير فال

 حاصل گردد.« تُفْلُِحونَ 
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هنگام نمازجمعه رها كردند و براى خريد در آخرين آيه مورد بحث، كسانى كه پيامبر اكرم صلى اّله عليه و آله را به
هنگامى كه تجارت يا لهوى را ببينند، »گويد: مى شدت مورد مالمت قرار داده،از قافله تازه وارد به بازار شتافتند، به

َو إِذا  كنند:خوانى( رها مىكه خطبه نمازجمعه مىروند و تو را ايستاده )درحالىسوى آن مىشوند و بهپراكنده مى
 «َرَأْوا تجاَرة  َأْو لْهوا  انفَّضوا ِإلَيها َو تََركوك قائما .

ِ  دهندگان است:هو و تجارت بهتر است و خداوند بهترين روزىبگو آنچه نزد خداست، از ل»اما به آنها  ُقْل ما ِعنَد اّله
ُ َخيُر الّراِزقيَن.  «َخيٌر ِمَن اللَّْهِو َو مَِن التِّجاَرِة َو اّله



ليه و آله و تربيت عپاداش الهى و بركاتى كه از حضور در نمازجمعه و شنيدن مواعظ و اندرزهاى پيامبر صلى اّله 
ترسيد كه روزى شما بريده رسد با هيچ چيز ديگر قابل قياس نيست و اگر از اين مىروحانى به شما مى معنوى و

 دهندگان است.كنيد، خداوند بهترين روزىشود، اشتباه مى

 زدند كه هم نوعىاى به مدينه مىهنگام ورود قافله تازهبه طبل و ساير آالت لهوى اشاره دارد كه به« لَْهو»تعبير به 
هايى يز در فروشگاهنگونه كه در دنياى امروز اى براى سرگرمى و تبليغ كاال؛ هماناخبار و اعالم بود و هم وسيله

 شود.كه به سبك غربى است، نمونه آن ديده مى

ن است. ضمير در معناى پراكنده شدن، انصراف از نماز جماعت و روى آوردن به كاروانيز به« انفضوا»تعبير به 
، هدف اصلى آنها سوى مال التجارة شتافتند. اين بدان دليل است كه لهوگردد؛ يعنى بهبه تجارت بازمى «اليها»

 اى بود براى اعالم ورود كاروان و يا سرگرمى و تبليغ كاال در كنار آن.نبود، بلكه مقدمه

 هانكته

 . اهميت نمازجمعه1

ه مسلمانان و هر چيز آيات همين سوره است كه به همبهترين دليل بر اهميت اين فريضه بزرگ اسالمى پيش از 
رنامه ديگر را بسوى آن بشتابند و هرگونه كسب و كار و دهد به مجرد شنيدن اذان جمعه بهاهل ايمان دستور مى

 ترك گويند. در احاديث اسالمى نيز تأكيدهاى فراوانى در اين زمينه وارد شده از جمله:

خوانيم: كسى كه از روى ايمان و براى خدا در نمازجمعه شركت اّله عليه و آله مى. در حديثى از رسول خدا صلى 1
 65كند.كند، گناهان او بخشوده خواهد شد و برنامه عملش را از نو آغاز مى

 79ص:  (

ام، اما توفيق . كسى خدمت پيامبر صلى اّله عليه و آله آمد و عرض كرد: اى رسول خدا، من بارها آماده حج شده2
كه بسيارى از بركات يبم نشده است. حضرت فرمود: بر تو باد به نمازجمعه كه حج مستمندان است )اشاره به ايننص

 66حج در اجتماع نمازجمعه وجود دارد(.
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خوانيم: نمازجمعه فريضه است و اجتماع براى آن با امام )معصوم( فريضه . در حديثى از امام باقر عليه السالم مى3
بدون عذر سه جمعه را ترك گويد، فريضه را ترك گفته و كسى سه فريضه را بدون علت ترك  است، هرگاه مردى

 67گويد، مگر منافق.نمى

ر رديف منافقان هاى شديدى كه در مورد ترك نمازجمعه آمده است و تاركان آن دالبته بايد توجه داشت كه مذمت
سوط اليد و اما نى در زمان حضور امام معصوم و مباند، در صورتى است كه نمازجمعه واجب عينى باشد؛ يعشمرده

ك شمردن و انكار در زمان غيبت بنابر اينكه واجب مخير باشد )تخيير ميان نمازجمعه و نماز ظهر( و از روى سب
حال نيز  ها نخواهد شد، هرچند عظمت نمازجمعه و اهميت بسيار آن در اينانجام نگيرد، مشمول اين مذمت

 محفوظ است.

 سفه نمازجمعه. فل2

ح و جان كه تلطيف رو -جمعى است و اثر عمومى عبادات رانمازجمعه، پيش از هر چيز يك عبادت بزرگ دسته
 و پرهيزگارى است. ويژه اينكه دو خطبه دارد كه مشتمل بر انواع مواعظ و اندرزها و امر به تقوادارد؛ به -است

ترين كنگره اسالمى گى است كه بعد از كنگره ساالنه حج، بزرگاما از نظر اجتماعى و سياسى، يك كنگره عظيم هفت
مازجمعه حج كسانى نآمده بود  -كه نقل كرديم -رو در روايتى از پيامبر اكرم صلى اّله عليه و آلهاست و از همين

زانه نهد: اجتماعات رواست كه قادر به شركت در مراسم حج نيستند. درحقيقت اسالم به سه اجتماع بزرگ ارج مى
توان گيرد. به هر روى مىبار انجام مىدر نماز جماعت، اجتماع هفتگى در نمازجمعه و اجتماع حج كه هر سال يك

 بركات نمازجمعه را به قرار زير دانست:

 . آگاهى بخشيدن به مردم در زمينه معارف اسالمى و رويدادهاى مهم اجتماعى و سياسى؛1

 اى كه دشمنان راگونهشتر در ميان صفوف مسلمين، به. ايجاد همبستگى و انسجام هرچه بي2

 80ص:  (

 به وحشت افكند؛

 . تجديد روح دينى و نشاط معنوى براى توده مردم مسلمان؛3

 . جلب همكارى براى حل مشكالت عمومى.4
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ت دقت در آن رعايكه دستورهاى اسالمى به -الشرائطبه همين دليل هميشه دشمنان اسالم از نمازجمعه جامع
كنند، اما با يك خطبه نمازجمعه روز تبليغات مسموم مىشود آنان يك هفته تمام شبانهاند. گاه مىبيم داشته -شود

 شود.اى در كالبدها دميده مىگردد و روح تازهها خنثى مىبخش آن، توطئهو مراسم پرشكوه و حيات

از يك نمازجمعه جايز نيست و حتى كسانى  باتوجه به اين نكته كه طبق فقه شيعه در محدوده يك فرسخ، بيش
شود كه كنند، روشن مىكيلومترى( از محل نمازجمعه قرار دارند، در آن شركت مى 11كه در دو فرسخى )تقريبا  

عمال  در هر شهر كوچك يا بزرگ و حومه آن، يك نمازجمعه بيشتر منعقد نخواهد شد. بنابراين اجتماعى چنين، 
 دهد.منطقه را تشكيل مىترين اجتماع آن عظيم

تواند مبدأ حركتى عظيم در جوامع اسالمى گردد، به دليل نفوذ سياسى كه مى -اما متأسفانه اين مراسم عبادى
روح شده است كه عمال  هيچ اثر مثبتى ندارد و شكل يك هاى فاسد در برخى كشورهاى اسالمى، چنان بىحكومت

 برنامه تشريفاتى به خود گرفته است.

گيرد كه تمام حجاج اى است كه پيش از رفتن به عرفات در مكه انجام مىترين نمازجمعه سال، نمازجمعهمهم
خانه خدا از سراسر جهان در آن شركت دارند كه آنان نماينده واقعى تمام قشرهاى مسلمين در كره زمين هستند. 

ها مطالعه ها و ماهاز دانشمندان هفته رو شايسته است براى تهيه خطبه چنين نماز حساسى، عده زيادىاز اين
توانند به بركت كنند و محصول آن را در آن روز حساس و خطبه تاريخى بر مسلمانان عرضه نمايند و مسلما  مى

آن آگاهى زيادى به جامعه اسالمى داده و مشكالت مهمى را حل كنند، اما با نهايت تأسف در اين ايام ديده 
شود و از مسائل پا افتاده و مطالبى كه تقريبا  همه از آن آگاهى دارند، مطرح مىپيش شود، كه مسائل بسيارمى

 رو خبرى نيست.اصولى به هيچ

 

 

 

 

 

 

 

 



 گفتار دوم: تفسير سوره حمد

 

 هاى سورهويژگى

 گيرد:هاى قرآن درخشش خاصى دارد كه از مزاياى زير سرچشمه مىاين سوره در ميان سوره

 . آهنگ سوره حمد1

عنوان هاى ديگر همه بهخاطر اينكه سورههاى ديگر تفاوت آشكارى دارد؛ بهاين سوره از نظر لحن و آهنگ، با سوره
اجات و سخن گفتن سخن خداست، اما اين سوره از زبان بندگان است. به تعبير ديگر، در اين سوره خداوند طرز من

 با او را به بندگانش آموخته است.

اشناسى و ايمان به شود و با ابراز ايمان به مبدأ و معاد )خدد و ستايش پروردگار شروع مىآغاز اين سوره با حم
 گيرد.يابد و سرانجام با تقاضاها و نيازهاى بندگان پايان مىرستاخيز( ادامه مى

داوند را ينجا تنها خواسطه خدا با انسان، و مخلوق با خالق. او در ااين سوره تبلورى است از ارتباط نزديك و بى
قربى در اين مشنود. حتى هيچ پيامبر مرسل و فرشته گويد و پيامش را با گوش جان مىبيند و با او سخن مىمى

 ست.ميان واسطه نيست و عجب اينكه اين پيوند و ارتباط مستقيم خلق با خالق آغازگر قرآن مجيد ا

 . سوره حمد، اساس قرآن2

ر كتابش نازل كرده، به اى را كه خدا دآيا برترين سوره»خوانيم: يه و آله مىدر حديثى از پيامبر اكرم صلى اّله عل
ى اّله عليه و آله تو تعليم كنم؟ جابر عرض كرد: آرى، پدر و مادرم به فدايت باد! به من تعليم كن. پيامبر صل

 است، دردى به او آموخت و سپس اضافه فرمود: اين سوره شفاى هر -كه ُأمُّ الكتاب است -حمد راسوره

 82ص:  (

 68«مگر مرگ.
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قسم به كسى كه جان من به دست اوست! خداوند نه در تورات »نيز در حديث ديگرى از آن حضرت آمده است: 
 69«و نه در انجيل و نه در زبور و نه حتى در قرآن، مثل اين سوره را نازل نكرده است و اين ُأّم الكتاب است.

جموع محتواى شود: اين سوره درحقيقت فهرستى است از ماين سخن روشن مىبا تأمل در محتواى اين سوره دليل 
يز از هدايت نقرآن كه بخشى از آن توحيد و شناخت صفات خدا و بخشى در زمينه معاد و رستاخيز است و بخشى 

 ميت مطلقاى است به حاكگويد. همچنين در آن اشارهسخن مى -كه خط فاصل مؤمنان و كافران است -و ضاللت
حيميت( رپايانش كه به دو بخش عمومى و خصوصى )بخش رحمانيت و هاى بىپروردگار و مقام ربوبيت و نعمت

 پردازد.گردد، و از سويى به مسئله عبادت و بندگى و اختصاص آن به ذات پاك او نيز مىتقسيم مى

را دربردارد. از « انو عمل به ارك اعتقاد به قلب، اقرار به زبان»گانه ايمان، يعنى درحقيقت اين سوره مراحل سه
 همين روست كه در فضيلت اين سوره از پيامبر صلى اّله عليه و آله نقل شده است:

هر مسلمانى سوره حمد را بخواند، پاداش او به اندازه كسى است كه دو سوم قرآن را خوانده است )و طبق نقل 
اى گويى به هر فردى از مردان و زنان مؤمن هديهديگرى پاداش كسى است كه تمام قرآن را خوانده باشد( و 

 70فرستاده است.

رستاخيز و بخش  رو باشد كه بخشى از قرآن توجه به خداست و بخشى توجه بهتعبير به دو سوم قرآن، شايد از آن
ليل آن نيز بدين دديگر نيز احكام و دستورات است كه بخش اول و دوم در سوره حمد آمده است. تعبير به تمام قر

 د جمع است.توان خالصه كرد كه اين هر دو در سوره حماست كه همه قرآن را از يك نظر در ايمان و عمل مى

 . سوره حمد، افتخار پيامبر صلى اّله عليه و آله3

 كل قرآن قرار گرفته در آيات قرآن سوره حمد موهبتى بزرگ به پيامبر صلى اّله عليه و آله معرفى شده و در برابر

 83: ص (

كه هفت آيه  -ما به تو سوره حمد 71َو لََقْد آتَْيناَك َسبْعا  مَِن الَْمثانِى َو الُْقْرآَن الَْعظِيَم:» فرمايد:است؛ آنجا كه مى
 «داديم و همچنين قرآن بزرگ را بخشيديم. -است و دو بار نازل شده
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اند؛ زيرا از را كنايه از سوره محد دانسته «سبعًا من املثاىن» باشد. بيشرت مفسران ورواياتمى« دوتاها» معناىبه« مثاىن» معناى هفت وبه« سبع» . واژه87(: 15(. حجر) 1)  71

« مثاىن» رو به آنله نازل گرديده است. از ايندليل امهيت و عظمت حمتواى آن، سوره محد دو بار بر پيامرب صلى اهلل عليه و آسو اين سوره شامل هفت آيه است و از سوى ديگر بهيك
 سوره حجر.( 87؛ ذيل آيه 148 -149، ص 11شرت در اين باره بنگريد به: تفسري منونه، ج اطالق شده است.) براى مطالعه بي



دليل اهميت بسيار آن زول دوباره آن نيز بهقرآن با تمام عظمتش در اينجا در برابر سوره حمد قرار گرفته است و ن
 شده است كه فرمود: است. همين مضمون در حديثى از اميرمؤمنان عليه السالم از پيامبر صلى اّله عليه و آله نقل

خاطر دادن سوره حمد بالخصوص بر من منت نهاده و آن را در برابر قرآن عظيم قرار داده، و سوره خداوند بزرگ به
 72هاى عرش خداست.ترين ذخاير گنجشحمد باارز

 . تأكيد بر تالوت اين سوره4

ر احاديث شود كه چرا دهاى پيشين كه تنها بيان بخشى از فضيلت سوره حمد بود، روشن مىبا توجه به بحث
ان روح و ايمان بر تالوت آن تأكيد بسيار رفته است. تالوت اين سوره به انس -در منابع شيعه و سنى -اسالمى

د و تالش او را در آفريند و اراده آدمى را نيرومنكند؛ صفاى دل و روحانيت مىبخشد و او را به خدا نزديك مىىم
م صادق عليه السالم رو در حديثى از اماافكند. به همينسازد و ميان او و گناه فاصله مىراه خدا و خلق افزون مى

 خوانيم:مى

داد: نخستين بار روزى بود كه از درگاه خدا رانده شد؛ سپس هنگامى بود  شيطان چهار بار فرياد كشيد و ناله سر
كه از بهشت به زمين تنزل يافت؛ سومين بار هنگام بعثت محمد صلى اّله عليه و آله بعد از فترت پيامبران بود و 

 73آخرين بار زمانى بود كه سوره حمد نازل شد.

 محتواى سوره

 هر كدام به مطلب مهمى اشاره دارد:اى كه در اين سوره هست، هفت آيه

 84ص:  (

 آموزد.هنگام شروع هر كار به ما مىرو استمداد از ذات پاك خدا را بهسر آغازى است براى هر كار، از اين« بِْسِم اّله »

ِ َربِّ الْعالَِمين» جه به اين ات به اّله و توها و تربيت همه موجوددرسى است از بازگشت همه نعمت« الَْحْمُد ِلّ
 گيرد.حقيقت كه همه اين مواهب از ذات پاكش سرچشمه مى

ِحيم» ْحمِن الرَّ ه رحمت و رحمانيت است گويد كه اساس خلقت و تربيت و حاكميت او بر پاياين نكته را بازمى« الرَّ
 دهد.كه محور اصلى نظام تربيتى جهان را نيز تشكيل مى
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ين»  عاد و سراى پاداش اعمال و حاكميت خداوند بر آن دادگاه عظيم.توجهى است به م« مالِِك يَْوِم الدِّ

 دارد.ها را بيان مىتوحيد در عبادت و توحيد در نقطه اتكاء انسان« ِإيّاَك نَْعبُُد َو ِإيّاَك نَْستَعِين»

راَط الُْمْستَقِيم» ها ن حقيقت كه هدايتبيانگر نياز و عشق بندگان به هدايت و از سويى توجهى است به اي« اْهِدنَا الصِّ
 همه از سوى اوست.

ترسيم روشنى است از صراط مستقيم كه راه كسانى « ِصراَط الَِّذيَن َأنَْعْمَت َعلَْيِهْم غَْيِر الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َو اَلالّضالِّين»
 اند، و از راه مغضوبين و گمراهان جداست.هاى او شدهاست كه مشمول نعمت

 بهترين سرآغاز

ِحيِم.بِسْ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ  ِم اّله

كنند و نخستين كلنگ هر ميان همه مردم جهان مرسوم است كه هر كار مهمى را به نام بزرگى از بزرگان آغاز مى
زنند، يعنى آن كار را با آن شخصيت موردنظر اى را به نام كسى كه مورد عالقه آنهاست بر زمين مىمؤسسه ارزنده

 ند.دهاز آغاز ارتباط مى

آيا بهتر نيست براى پاينده بودن يك برنامه و جاويد ماندن يك تشكيالت، آن را به موجودى پايدار و جاويدان ارتباط 
 دهيم كه در ذات او فنا راه ندارد؟

علت پيوندشان با خدا و عدالت و حقيقت است كه كهنگى در آن راه ندارد اگر نامى از پيامبران و انبيا باقى است، به
 ناپذير است.اش با سخاوت است كه زوالدليل همبستگىباشد، بهها مىبر سر زبان« حاتم»مثال  نامى از  و اگر

 رو بايدكه ازلى و ابدى است، تنها ذات پاك خداست و به هميناز ميان تمام موجودات، آن

 85ص:  (

رو در نخستين آيه قرآن استمداد نمود. از اينهمه چيز و هر كار را با نام او آغاز كرد و در سايه او قرار داد و از او 
ِحيِم. به نام خداوند بخشنده بخشايشگر:»گوييم: مى ْحمِن الرَّ ِ الرَّ  «بِْسِم اّله

اين كار نبايد تنها لفظى باشد، بلكه بايد از نظر واقعيت و معنا نيز با او پيوند داشته باشد؛ چرا كه اين ارتباط آن را 
رسد دارد و به همين دليل چنين كارى حتما  به پايان مىدهد و از هرگونه انحراف باز مىدر مسير صحيح قرار مى
 خوانيم:رو در حديث معروفى از پيامبر صلى اّله عليه و آله مىو پربركت است. از اين



ِ فَُهَو َأبْتَر.  74كُلُّ َأْمٍر ذى باٍل لَْم يُْذكَْر فيه بِاْسِم اّله

 فرجام است.م خدا شروع شود، بىهر كار مهمى كه بدون نا

خواهد انجام دهد، بايد بسم اّله بگويد؛ افزايد: انسان هر كارى را مىامام على عليه السالم پس از نقل اين حديث مى
 75كنم، و هر عملى كه با نام خدا شروع شود، خجسته و مبارك است.يعنى با نام خدا اين عمل را شروع مى

 -چه بزرگ باشد چه كوچك -كنيمسزاوار است هنگامى كه كارى را شروع مى»فرمايد: الم مىنيز امام باقر عليه الس
 «بسم اّله بگوييم تا پربركت و ميمون باشد.

روى خداوند در نخستين كوتاه سخن اينكه، پايدارى و بقاى عمل بسته به ارتباطى است كه با خدا دارد. از همين
 دهد در آغاز شروع تبليغ اسالم، اين وظيفه خطير را با نام خدا شروع كند:مى آياتى كه به پيامبر وحى شد، دستور

 76«اقَْرْأ بِاْسِم َربَِّك.»

حضرت نوح عليه السالم نيز در آن طوفان سخت براى رسيدن به سر منزل مقصود و پيروزى بر مشكالت به ياران 
ِ  بِْسمِ »هنگام حركت و در موقع توقف كشتى دهد بهخود دستور مى ِ َمْجراها » بگويند« اّله َو قاَل اْركَبُوا ِفيها بِْسِم اّله

سر نهادند و با سالمت و بركت از بدين ترتيب آنها اين سفر پرمخاطره را سرانجام با موفقيت پشت 77«َو ُمْرساها.
بسم »آن را  نويسد، سرآغازاى كه به ملكه سبا مىسليمان عليه السالم نيز در نامهحضرت 78كشتى پياده شدند.

 79دهد.قرار مى« اّله 

 86ص:  (

شر به سعادت است، شود تا هدف اصلى كه همانا هدايت بهاى قرآن با بسم اّله آغاز مىبر همين پايه، تمام سوره
دارد؛ چرا كه اين سوره با از آغاز تا انجام با موفقيت انجام شود. در اين ميان، تنها سوره توبه است كه بسم اّله ن

« رحمان و رحيم»ه بگونه اعالن، با توصيف خداوند شكنان آغاز شده كه اينن جنگ به جنايتكاران مكه و پيماناعال
 سازگار نيست.
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گوييم، نه بسم الخالق يا بسم الرازق و مانند آن؟ در پاسخ بايد حال پرسيدنى است چرا ما در همه جا بسم اّله مى
كند، جا بازگو مىهاى خداست و همه صفات او را يكترين نامجامع -فتزودى خواهيم گچنانكه به -«اّله »گفت 
 هاى ديگر تنها به بخشى از كماالت او اشاره دارد؛ مانند خالقيت و رحيميت.اما نام

از نام خداست « استعانت جستن»معناى در آغاز هر كار، هم به« بسم اّله »از آنچه گفتيم، نيز روشن شد كه گفتن 
كنم و هم از ذات پاكش و اين دو الزم و ملزوم يكديگرند؛ يعنى هم با نام او شروع مى« كردن به نام او شروع»و هم 

 طلبم.مدد مى

شود كنيم، سبب مىآغاز مى -هاستكه قدرتش ما فوق همه قدرت -هنگامى كه كارها را با تكيه بر قدرت خداوند
تر و كوشاتر باشيم و از مشكالت نهراسيم و كنيم و مطمئنكه از نظر روانى نيرو و توان بيشترى در خود احساس 
هنگام شروع كارها با نام تر كنيم و اين رمز ديگر پيروزى بهمأيوس نگرديم و در ضمن نيت و عملمان را نيز خالص

 خداست.

 هانكته

 . آيا بسم اّله جزء سوره است؟1

ِ »يست كه در ميان دانشمندان و علماى شيعه اختالفى در اين مسئله ن هاى جزء سوره حمد و همه سوره« بِْسِم اّله
كه از زمان پيامبر صلى اّله عليه و  -هادر متن قرآن مجيد در آغاز همه سوره« بِْسِم اّله »قرآن است. اصوال  ثبت 
ه دانيم در متن قرآن چيزى اضافه نوشتخود گواه زنده اين امر است؛ چرا كه نيك مى -آله تاكنون معمول بوده

 نشده است. اما در ميان دانشمندان اهل تسنن اختالف نظر وجود دارد.

 ترين نام خداوند. اّله جامع2

« سمو»شويم كه به گفته علماى ادبيات عرب اصل آن از رو مىروبه« اسم»نخست با كلمه « بِْسِم اّله »در جمله 
 كه به هر نامىمعناى بلندى و ارتفاع است و اين)بر وزن غلو( گرفته شده كه به

 87ص:  (

گذارى، از مرحله خفا و پنهانى به مرحله بروز و ظهور و روست كه مفهوم آن بعد از نامشود از اينگفته مى« اسم»
آيد و معنا بودن درمىكند و از مهمل و بىگذارى، معنا پيدا مىرسد و يا بدين سبب است كه لفظ با نامارتفاع مى

 يابد.علو و ارتفاع مى



هاى خدا كه در قرآن و هاى خداست. بررسى نامترين نامخوريم كه جامعبرمى« اّله »، به كلمه «اسم»بعد از كلمه 
امى كه به تمام دهد كه هريك بيانگر بخش خاصى از صفات خداست، اما تنها نساير منابع اسالمى آمده، نشان مى

 باشد.مى« اّله »مع صفات جالل و جمال است، همان صفات و كماالت الهى اشاره دارد و يا به تعبير ديگر جا

كه به جنبه « غفور و رحيم»شود؛ مانند صفت گرفته مى« اّله »به همين دليل اسماء ديگر خداوند غالبا  براى كلمه 
َ غَفُوٌر َرِحيٌم.» كند:آمرزش خداوند اشاره مى كه به « يمعل»كه به آگاهى او از مسموعات، و « سميع»يا  80«فَِإنَّ اّله

َ َسمِيٌع َعلِيٌم.» آگاهى او از همه چيز اشارت دارد: ها بازگو كه علم او را به همه ديدنى« بصير»و يا  81«فَِإنَّ اّله
ُ بَِصيٌر بِما تَْعَمُلوَن.» كند:مى  بازآمده است.« اّله »و همچنين اوصافى كه در آيات پايانى سوره حشر براى  82«َو اّله

گيرد صورت مى «ال إلَه إاّل اّله » آن است كه ابراز ايمان و توحيد تنها با جمله« اّله »ن جامعيت از جمله شواهد روش
روست وحيد و اسالم نيست. نيز از اينتنهايى دليل بر تو مانند آن به ال إلَه إاّلالَْعليم، إاّلالْخالق، إاّلالّرازق و جمالت

كنند؛ زيرا توصيف را ذكر مى« اّله »معبود مسلمانان اشاره كنند،  خواهند بهكه در مذاهب ديگر هنگامى كه مى
 خداوند به اّله مخصوص آنهاست.

 . رحمت عام و خاص خدا3

دوست و  اشاره به رحمت عام خداست كه شامل« رحمان»مشهور در ميان گروهى از مفسران اين است كه صفت 
دريغش عمت بىحسابش همه را رسيده و خوان نن رحمت بىبارا»شود. دشمن، مؤمن و كافر و نيكوكار و بدكار مى

هاى ترده نعمتمندند و روزى خويش را از سفره گسو همه بندگان از مواهب گوناگون حيات بهره« همه جا كشيده
 گيرند و اين همان رحمت عام اوست.او برمى

 88ص:  (

ت. در واقع آنها به طيع، صالح و فرمانبردار اسبه رحمت خاص پروردگار اشاره دارد كه ويژه بندگان م« رحيم»اما 
ودگان و كه آل -اند كه از رحمت و بخشش و احسان خاص اوحكم ايمان و عمل صالح، شايستگى اين را يافته

 خوانيم:مند گردند. در روايتى از امام صادق عليه السالم مىبهره -تبهكاران از آن سهمى ندارند

 83سبت به تمام مخلوقاتش رحمان و نسبت به خصوص مؤمنان رحيم است.خداوند، معبود همه چيز است؛ ن
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صورت مطلق جاى قرآن بهدر همه« رحمان»تنها چيزى كه ممكن است اشاره به اين مطلب باشد آن است كه 
صورت مقيد ذكر شده كه دليل بر خصوصيت آن است، گاه به« رحيم»كه آمده كه نشانه عموميت آن است؛ درحالى

صورت مطلق، مانند سوره و گاه نيز به« خداوند نسبت به مؤمنان رحيم است. 84َو كاَن بِالُْمْؤِمنِيَن َرِحيما :» مانند
 حمد.

را « رحيم»اند كه خود دليل ديگرى بر عموميت رحمت اوست و را صيغه مبالغه دانسته« رحمان»از سوى ديگر، 
باشد. شاهد ديگر اينكه رحمان از اسماء مختص ان مىصفت مشبهه كه نشانه ثبات و دوام است و اين ويژه مؤمن

رود؛ حال آنكه رحيم صفتى است كه هم درمورد خدا و هم درمورد بندگان كار نمىخداوند است و درمورد غير او به
ُّْم َحِريٌص » خوانيم:شود؛ چنانكه درباره پيامبر صلى اّله عليه و آله مىاستعمال مى َعلَْيكُْم بِالُْمْؤِمنِيَن  َعِزيٌز َعلَيِْه ما َعنِت
هاى شما بر پيامبر گران است و نسبت به هدايت شما سخت عالقمند است و نسبت به ناراحتى 85َرُؤٌف َرِحيٌم:

 «باشد.مؤمنان مهربان و رحيم مى

 دهيم:اين بحث را با حديثى پرمعنا از پيامبر اكرم صلى اّله عليه و آله پايان مى

مت دارد كه يكى از آن را به زمين نازل كرده است و در ميان مخلوقاتش تقسيم نموده خداوند بزرگ صد باب رح
و تمام عاطفه و محبتى كه در ميان مردم است، از پرتو همان است، ولى نودونه قسمت را براى خود نگاه داشته و 

 86سازد.در قيامت بندگانش را مشمول آن مى

 89ص:  (

 نيامده است؟« بسم اّله ». چرا صفات ديگر خدا در 4

تنها بر صفت « اّله »ه شود )جز سوره برائت( و پس از نام ويژهاى قرآن با بسم اّله شروع مىاز آنجا كه تمام سوره
يگر صفات گردد كه چرا در اين موضع حساس از دشود؛ اين سؤال مطرح مىاو تكيه مى« رحمان و رحيم بودن»

سازد و آن اينكه ىد بگوييم توجه به يك نكته، پاسخ اين سؤال را روشن مميان نيامده است؟ در پاسخ بايسخنى به
موجودات را فرا  بايد از صفتى استمداد كنيم كه آثارش بر سراسر جهان پرتوافكن است و همهدر آغاز هر كار مى

بشنويم؛ آنجا رآن گرفته و گرفتاران را در لحظات بحرانى نجات بخشيده است. بهتر است اين حقيقت را از زبان ق
 گويد:كه مى
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در جاى ديگر از زبان حامالن عرش خدا « رحمت من همه چيز را فرا گرفته است. 87ٍء:َرْحَمتِى َوِسَعْت كُلَّ َشىْ »
:َربَّنا َوِسْعَت كُلَّ َشىْ  خوانيم:مى  «اى.خدايا، رحمت خود را بر همه چيز گسترده 88ٍء َرْحَمة 

نجات خود از چنگال حوادث سخت و دشمنان خطرناك، به دامن رحمت خدا  از سوى ديگر، پيامبران نيز براى
نا بَِرحَمتِك:» براى نجات از فرعونيان گفتند:« موسى»زدند. چنانكه قوم چنگ مى خدايا، ما را به رحمت  89و نَجِّ

 خوانيم:و پيروانش چنين مى« هود»درمورد « خود رهايى بخش.

وسيله رحمت خويش )از چنگال دشمنان( رهايى هود و پيروانش را به 90ُه بَِرْحَمٍة ِمّنا:فََأنَْجْيناُه َو الَِّذيَن َمعَ »
 «بخشيديم.

طلبيم، مناسب است خدا را با صفاتى كه با آن حاجت پيوند دارد، توصيف كنيم. اصوال  هنگامى كه حاجتى را مى
الّلُهمَّ َربَّنا » گويد:مخصوص( چنين مىهنگام درخواست مائده آسمانى )غذاى مثال  حضرت مسيح عليه السالم به

ماِء ... َو اْرُزقْنا َو َأنَْت َخْيُر الّراِزِقيَن: اى از آسمان بر ما نازل گردان ... و ما بار الها، مائده 91َأنِْزْل َعلَْينا مائَِدة  ِمَن السَّ
 «را روزى ده و تو بهترين روزى دهندگانى.

توان آموخت كه اساس كار خداوند بر رحمت است و مجازات جنبه استثنايى مى« بسم اّله »اين درس را نيز از 
يا َمْن َسبَقت َرحمتُه » خوانيم:دارد كه تا عوامل قاطعى بر آن مترتب نشود، تحقق نخواهد يافت؛ چنانكه در دعا مى

 «اى خدايى كه رحمتت بر غضبت پيشى گرفته است. 92غَضبَه:

 90ص:  (

 سپاس و ستايش الهى

ِ َربِّ الْعالَِميَن.الْ   َحْمُد ِلّ

خواهد بخشنده نعمت را بشناسد، و فطرتا  به سپاسگزارى درنگ مىرسد، بىآدمى هنگامى كه نعمتى به او مى
ترين راه براى شناخت مبدأ نيز مطالعه در اسرار برخيزد و حق شكر او را ادا كند. از سويى ديگر بهترين و جامع
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رو، سوره فاتحة الكتاب با اين جمله هاست. از اينها در رابطه با زندگى انساننعمتخصوص وجود آفرينش و به
ِ َربِّ الْعالَِميَن.» شود:شروع مى  «الَْحْمُد ِلّ

 جه شود:بايد به تفاوت ميان حمد، مدح، شكر و نتايج آن توبردن به ژرفا و عظمت اين جمله مىبراى پى

ايش كردن در برابر كار يا صفت نيك اختيارى است؛ يعنى هنگامى كه فردى معناى ستدر لغت عرب به« حمد. »1
آگاهانه كار خوبى انجام دهد و يا صفتى را براى خود برگزيند كه سرچشمه اعمال نيك اختيارى است، ما او را حمد 

ا غير اختيارى. معناى هرگونه ستايش است، خواه در برابر امرى اختيارى باشد يبه« مدح»كنيم. اما و ستايش مى
نامد. به تعبير ديگر، مدح مفهومى عام دارد ولى كنيم، عرب آن را مدح مىبها تعريف مىمثال  وقتى از گوهرى گران

هايى شكر و سپاس از همه اينها محدودتر است و تنها در برابر نعمت« شكر»حمد مفهومى خاص. اما مفهوم 
 93ما رسيده است. گوييم كه از ديگرى با ميل و اراده او بهمى

عناى عموميت را است و در اينجا م« والم جنسالف»اصطالح به« الحمد»والم اگر به اين نكته توجه كنيم كه الف
ست. حتى گيريم كه هرگونه حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان ارساند، نتيجه مىمى

ى كه تعليم گر است و هر معلممبر و رهبر الهى كه هدايتهر انسانى كه سرچشمه خير و بركتى است و هر پيا
دا كند، ستايش آنها از ستايش خبخشد، و هر طبيبى كه درمان مىدهد و هر شخص سخاوتمندى كه مىمى

مد اينها حمد حگيرد؛ چرا كه همه اين مواهب در اصل از ناحيه ذات پاك اوست و يا به بيان ديگر، سرچشمه مى
ركاتش را به ما ببارند و زمين تابد، ابرها مىنها ستايشى براى اوست. همچنين اگر خورشيد مىخدا، و ستايش اي

 گردد. به ديگردهد، اينها نيز همه از ناحيه اوست. بنابراين تمام حمدها بدو بازمىمى

 91ص:  (

ِ َربِّ الْعالَِمين»سخن، جمله   .افعال اى است به توحيد ذات، صفات واشاره« الَْحْمُد ِلّ

پرسد چرا گويى كسى مى در واقع از قبيل ذكر دليل بعد از بيان مدعاست.« َربِّ الْعالَِمين»به « اّله ». توصيف 2
 ردگار جهانيان است.و پرو« َربِّ الْعالَِمين»شود: براى اينكه او همه حمدها مخصوص خداست كه در پاسخ گفته مى

ها را با اراده و اختيار شود كه خداوند همه اين مواهب و نيكىاستفاده مىخوبى اين نكته نيز به« حمد». از كلمه 3
 دانند.بخش مىضخود ايجاد كرده است؛ درست برخالف گفته آنهايى كه خدا را همانند خورشيد يك مبدأ مجبور في

با حمد خدا  -آموزدچنانكه قرآن به ما مى -تنها در آغاز كار نيست، بلكه پايان كارها نيز« حمد». جالب اينكه 4
َدْعواُهْم فِيها ُسبْحانََك الّلُهمَّ َو تَِحيَّتُُهْم فِيها َسالٌم َو آِخُر َدْعواُهْم َأِن الَْحْمُد » خوانيم:خواهد بود. درمورد بهشتيان مى
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ِ َربِّ الْعالَِميَن: سالم، و سخن آنها در بهشت نخست منزه شمردن خداوند از هر عيب و نقص، و تحيت آنها  94ِلّ
ِ َربِّ الْعالَِمين است.  «آخرين سخنشان الَْحْمُد ِلّ

 پردازد.معناى مالك و صاحب چيزى است كه به تربيت و اصالح آن مىدر اصل به« رب. »5

ز شوهر ديگرى شود، از همين جا گرفته شده؛ زيرا او هرچند اكه به دختر همسر انسان گفته مى« ربيبه»كلمه 
 يابد.اش پرورش مىواندهاست، زير نظر پدرخ

صورت اضافه خواهد بود. شود و اگر به غير خدا اطالق گردد، حتما  بهطور مطلق تنها به خدا گفته مىاين كلمه به
 95)صاحب كشتى(.« رب السفينة»)صاحب خانه( يا « رب الدار»گوييم: مثال  مى

فات مشترك و از موجودات مختلف كه داراى ص اى استمعناى مجموعهاست و عالم به« عالَم»جمع « عالَمين. »6
رق و عالم غرب، عالم گوييم عالم انسان، عالم حيوان، عالم گياه و يا عالم شاند. مثال  مىيا زمان و مكان مشترك

جمع بسته « عالمين»صورت تنهايى معناى جمعى دارد و هنگامى كه بهخود به« عالم»امروز و عالم ديروز. بنابراين 
 هاى اين جهان است.شاره به تمام مجموعهشود، ا

 نكته: پرورش الهى، راه خداشناسى

 معناى مالك و صاحب است، اما صاحبى كهدر اصل به -گونه كه گفتيمهمان -«رب»كلمه 

 92ص:  (

 شود.ترجمه مى« پروردگار»رو اين واژه در فارسى دار تربيت و پرورش باشد. به همينعهده

هاى تربيت جان و فراهم آمدن زمينههاى موجودات بىموجودات زنده و تحول و دگرگونى دقت در سير تكاملى
 هاى خداشناسى است.هايى كه در هريك از اينها نهفته، يكى از بهترين راهكارىموجودات و ريزه

هاست. ين نمونهيكى از ا -باشدكه غالبا  بدون آگاهى ما بر قرار مى -هايى كه در ميان اعضاى بدن ماستهماهنگى
دهد و بايد با تمام توان در برابر آن بايستيم، در يك لحظه مثال  هنگامى كه حادثه مهمى در زندگى ما روى مى

رود و شود و بالفاصله، ضربان قلب باال مىصورتى ناآگاه صادر مىهاى بدن بهكوتاه فرمانى هماهنگ به تمام ارگان
گردند. بدين ترتيب مواد غذايى و اكسيژن هوا از طريق خون دن بسيج مىشود و تمام نيروهاى بتنفس شديد مى
شوند. نيروى تحمل انسان باال رسند و اعصاب آماده كار و عضالت آماده حركت بيشتر مىها مىبه تمام سلول
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 شود. چه كسىكلى فراموش مىپرد و خستگى و گرسنگى بهرود و احساس درد كمتر شده، خواب از چشم مىمى
كند؟ آيا اين هماهنگى عجيب را در اين لحظه حساس، با اين سرعت در ميان تمام ذرات وجود انسان، ايجاد مى

 اين پرورش جز از ناحيه خداوند عالم و قادر ممكن است؟

 رحمت گسترده الهى

ِحيِم. ْحمِن الرَّ  الرَّ

گذشت. « سم اّله ب»دو كلمه در تفسير و گستره مفهوم آنها و همچنين تفاوت ميان اين « رحيم»و « رحمن»معناى 
ت، در نمازهاى ترين اوصاف الهى اساى كه در اينجا بايد اضافه كنيم اين است كه اين دو صفت كه از مهمنكته

ن( و به اين ترتيب آشوند )دو مرتبه در سوره حمد و يك مرتبه در سوره بعد از بار تكرار مى 30روزانه ما حداقل 
ها كه خود را در زندگى ستاييم. اين درحقيقت درسى است براى همه انسانه صفت رحمتش مىمرتبه خدا را ب 60

ما خود را عبد و  اى است به اين واقعيت كه اگربيش از هر چيز به اين صفت الهى متخلق كنند؛ ضمن اينكه اشاره
 گان است.م نسبت به بردرحدانيم، نبايد گمان كنيم كه رفتار خداوند چون رفتار مالكان بىبنده خدا مى

گويند كردند؛ چنانكه مىرحمى عجيبى با آنها رفتار مىصاحبان آنها با قساوت و بى»خوانيم: در تاريخ بردگى مى
 هاىورزيد، مجازاتاى در انجام خدمات، اندك قصورى مىاگر بنده

 93ص:  (

گماشتند، در بستند، به حفر معادن مىمى كشيدند، به آسيابشخورد، او را به زنجير مىديد: شالق مىسخت مى
در  96«آويختند!تر بود، به دارش مىكردند و اگر گناهش بزرگهاى هولناك حبسش مىچالها و سياهزير زمين

بردند، درنده انداختند و اگر جان سالم به در مىخوانيم: غالمان محكوم را در قفس درندگان مىجاى ديگر مى
 كردند.و مىديگرى را داخل قفس ا

گويد اگر بندگانم بر خالف دستورم اى از رفتار مالكان با بردگان خويش است، اما خداوند در قرآن بارها مىاين نمونه
 فرمايد:گذرم؛ آنجا كه مىبخشم و درمىعمل كردند و پشيمان شدند، مى

نوَب َجِميعا .َأنُْفِسِهْم التَْقَنُطوا  ُقْل يا ِعباِدَى الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى َ يَْغِفُر الذُّ ِ ِإنَّ اّله  97مِْن َرْحَمِة اّله
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آمرزد. )توبه ايد! از رحمت خدا مأيوس نشويد، خداوند همه گناهان را مىاى كسانى كه از حريم بندگى سرباز زده
 مند شويد(.پايان رحمت خدا بهرهكنيد و از درياى بى

اشاره به اين نكته است كه ما در عين قدرت نسبت به « بِّ الْعالَِمينرَ »بعد از « رحمان و رحيم»بنابراين آمدن 
سازد كه با نوازى و لطف خدا، بندگان را شيفته او مىكنيم. اين بندهبندگان خويش، با مهربانى و لطف رفتار مى

ِحيِم.»يك دنيا عالقه بگويند:  ْحمِن الرَّ  «الرَّ

 ايمان به رستاخيز دومين پايگاه

يِن.مالِِك يَ   ْوِم الدِّ

 گويد:كند و مىدر اينجا انسان به دومين اصل مهم اسالم، يعنى قيامت و رستاخيز توجه مى

يِن. خداوندى كه مالك روز جزاست:» بدين ترتيب محور مبدأ و معاد كه پايه هرگونه اصالح اخالقى  «مالِِك يَْوِم الدِّ
 گردد.و اجتماعى است، در وجود انسان تكميل مى

شده است، كه نهايت سيطره و نفوذ او را بر همه چيز و همه كس « مالكيت خداوند»آنكه در اينجا تعبير به جالب 
شوند و در برابر ها در آن دادگاه بزرگ براى حساب حاضر مىكند، روزى كه همه انساندر آن روز مشخص مى

بينند و هيچ چيز هاى خود را حاضر مىيشهها، كارها و حتى اندگيرند. آنان تمام گفتهمالك حقيقى خود قرار مى
 حتى به اندازه سر سوزنى نابود نشده و

 94ص:  (

 دست فراموشى نيفتاده، و اكنون اين انسان است كه بايد بار همه اعمال خود را بر دوش كشد.به

فات و اسنادى هاى اين جهان نيست كه با تشريشك مالكيت خداوند در آن روز مالكيتى اعتبارى نظير مالكيتبى
رود. مالكيت خدا نسبت به جهان هستى مالكيت حقيقى است و آيد و با تشريفات و اسناد ديگرى از ميان مىمى

گونه كه اگر شوند، همانآن پيوند و ارتباط خاص موجودات با خداست كه اگر يك لحظه از او بريده شوند نابود مى
 روشنايى در همان لحظه محو و نابود خواهد شد. هاى برق با كارخانه اصلى قطع شودرابطه المپ

به تعبير ديگر، اين مالكيت نتيجه خالقيت و ربوبيت است. آن كس كه موجودات را آفريده و تحت حمايت خود 
بخشد، مالك حقيقى موجودات است. نمونه ضعيفى از دهد، و هر لحظه فيض وجود و هستى به آنها مىپرورش مى

معناى وانيم در خودمان بيابيم: ما مالك چشم، گوش، قلب و اعصاب خويش هستيم، اما نه بهتمالكيت حقيقى را مى
 گيرد.مالكيت اعتبارى، بلكه نوعى مالكيت حقيقى كه از ارتباط و پيوند و احاطه سرچشمه مى



كنيم؟ پاسخ تعبير مى« مالك روز جزا»حال پرسيدنى است مگر خداوند مالك تمام اين جهان نيست كه ما از او به 
باشد، اما مى« هر دو جهان»شود و آن اينكه مالكيت خداوند گرچه شامل اين سؤال با توجه به يك نكته روشن مى

هاى اعتبارى بريده بروز و ظهور آن در قيامت بيشتر است؛ چرا كه در آن روز همه پيوندهاى مادى و مالكيت
يَْوَم » اگر شفاعتى صورت گيرد، باز به فرمان خداست: كس در آنجا چيزى از خود ندارد و حتىشود و هيچمى

: ِ كس مالك هيچ چيز براى كمك به ديگرى نيست و همه روزى كه هيچ 98التَْملُِك نَفٌْس لَِنفٍْس َشْيئا  َو اْْلَْمُر يَْوَمئٍِذ ِلّ
 «دست خداست.كارها به

ين»تعبير   99معناى قيامت آمده است.ه، بهكار رفتدر تمام مواردى كه در قرآن به« يَْوِم الدِّ

رده از روى كارها گويند كه در آن هنگام پرو به آن روز، روز دين مىاست، از اين« جزا»معناى در لغت به« دين»
 -ز خوب و بداعم ا -گيرد و هركس جزاى اعمال خويش رادقت مورد محاسبه قرار مىرود و اعمال همه بهكنار مى

 بيند.مى

 95ص:  (

 در پيشگاه خداانسان 

 ِإيّاَك نَْعبُُد َو ِإيّاَك نَْستَِعيُن.

ظهار ايمان به ذات ايابد؛ بدين بيان كه آيات پيشين درباره حمد و ثناى پروردگار و لحن سخن از اينجا تغيير مى
خت معرفت و شنا وبا اين پايه محكم عقيدتى  -«بنده»پاك او و اعتراف به روز قيامت بود، اما از اينجا گويى 

 بيند.خود را در حضور او و در برابر ذات پاكش مى -پروردگار

هايش سخن مككرو خداوند را مخاطب ساخته، نخست از عبوديت خويش در برابر او، و سپس از امدادها و از اين
 «ْستَِعيُن.ِإيّاَك نَْعبُُد َو ِإيّاَك نَ  جويم:پرستم و تنها از تو يارى مىتنها تو را مى»گويد: مى

پرورنده جهانيان  نشيند و اعماق وجودش به نوربه تعبير ديگر، هنگامى كه مفاهيم آيات گذشته در جان انسان مى
ردى كامل فكند، آدمى از نظر عقيده شود و رحمت عام و خاص او و مالكيتش در روز جزا را درك مىروشن مى

، دست مدد ده خالص خدا شدن، و از سوى ديگرسو بناش از يكشود. اين عقيده عميق توحيدى، نخستين ثمرهمى
 به ذات پاك او دراز كردن است.
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كس و هيچ چيز را جز ذات خدا اين آيه بيانگر توحيد عبادت و توحيد افعالى است؛ توحيد عبادت آن است كه هيچ
ناخته، از هر نوع شايسته پرستش ندانيم و تنها به فرمان او گردن نهيم و از سويى تنها قوانين او را به رسميت ش

 بندگى و تسليم در برابر غير ذات پاك او بپرهيزيم.

(، نه اينكه عالم اسباب را  توحيد افعالى آن است كه تنها او را مؤثر حقيقى در عالم بدانيم )الُمَؤثَِّر فِى الُْوجوِد إاّلاّله
ا تأثير دارد و اوست كه مثال  به آتش انكار كنيم و به دنبال سبب نرويم، بلكه معتقد باشيم هر سببى به فرمان خد

 بخشى داده است.سوزندگى، به خورشيد روشنايى و به آب حيات

داند خواهد بود و فقط قدرت و عظمت را مربوط به او مى« اّله »ثمره اين عقيده آن است كه انسان تنها متكى به 
قابل اعتماد و ستايش است، و شايستگى اين  پذير و فاقد قدرت است. تنها ذات خداو غير او در نظرش فانى، زوال

 گاه خود قرار دهد.را دارد كه انسان او را در همه چيز تكيه

دنبال عالم دهد و حتى اگر بهاين تفكر و اعتقاد، آدمى را از همه كس و همه چيز بريده، تنها به خدا پيوند مى
كند. است، مشاهده مى« اْلَسبابُمَسبِّبُ »ا را كه رود، به فرمان اوست؛ يعنى در ميان اسباب، قدرت خداسباب مى

پيوندد و از محيطهاى محدود برد كه به ابديت مىاين باور به قدرى روح انسان را وسيع و افق فكرى او را باال مى
 گردد.رها مى

 96ص:  (

 هانكته

رو مقدم شدن كلمه بد، از اينيا. طبق قواعد ادبيات عرب هنگامى كه مفعول بر فاعل مقدم شود، معناى حصر مى1
 دليل بر انحصار است و نتيجه آن همان توحيد عبادت و توحيد افعالى است.« نستعين»و « نعبد»بر « ايّاك»

خصوص نماز بر پايه جمع و دهد اساس عبادت بهصورت جمع است، نشان مى. همچنين آيات بعد كه همه به2
خيزد، بايد خود را ميان جمع و جماعت رابر خدا به راز و نياز برمىسان كه حتى وقتى بنده در بجماعت است؛ آن

روى، انزواطلبى و مانند اينها از نظر قرآن و ببيند، تا چه رسد به ديگر كارها. به اين ترتيب هرگونه فردگرايى، تك
 اسالم مفاهيمى مردود است.

كننده، نيازمند يار و مددكار است. او هر روز از . انسان براى ايستادگى در برابر عوامل مخرب، ويرانگر و منحرف 3
به عبوديت پروردگار اعتراف كرده، از ذات پاك او « ِإيّاَك نَْعبُُد َو ِإيّاَك نَْستَِعينُ »خيزد و با تكرار جمله خواب برمى

نهد. در برابر ىگيرد و شامگاهان نيز با تكرار همين جمله، سر به بستر مبراى پيروزى در اين مبارزه بزرگ يارى مى
بازد؛ همچون پيامبر آورد و در مقابل جاذبه ماديات خود را نمىهيچ گردنكش و زورمندى سر تعظيم فرود نمى



ِ َربِّ الْعالَِميَن:» گويد:اسالم صلى اّله عليه و آله مى نماز و عبادتم،  100ِإنَّ َصلوتى َو نُُسِكى َو َمْحياَى َو َمماتِى ِلّ
 «از آن خداوند است كه پروردگار جهانيان است.مرگ و حياتم همه 

 پيمودن راه مستقيم

راَط الُْمْستَقِيَم.  اْهِدنَا الصِّ

خستين تقاضاى بنده نپس از اظهار تسليم در برابر پروردگار و وصول به مرحله عبوديت و استعانت از ذات پاك او، 
دايت كند، تا خدايى هداد و راه ايمان و عمل صالح  اين است كه او را به راه راست، راه پاكى و نيكى، راه عدل و

 ها را به او ارزانى داشته، نعمت هدايت را نيز بر آن بيفزايد.كه همه نعمت

ن نعمت به داليلى گرچه اين انسان در چنين شرايطى مؤمن است و با خداى خود آشنا، اما امكان دارد هر لحظه اي
خداى خود بخواهد  كم ده بار ازروز دسترو بايد هر شبانهف شود. از ايناز او سلب گردد و از صراط مستقيم منحر

  كه در مسير خويش نلغزد.

 97ص:  (

ند و هر اندازه از مراتب و درجاتى دارد كه همه افراد در پيمودن آن يكسان نيست« صراط مستقيم»افزون بر اين، 
 تا بدانها نايل شود. اِن باايمان بايد از خدا بخواهداين درجات طى شود، باالتر و واالتر از آن نيز هست كه انس

فرض طلبيم؟ اگر هم بهشود كه مگر ما گمراهيم كه هدايت به صراط مستقيم را از خدا مىحال اين سؤال مطرح مى
ى اند، چه معناين كاملاينكه اين سخن درمورد ما درست باشد، درباره پيامبر و امامان عليهم السالم كه نمونه انسا

 دارد؟

رو رود كه بلغزد، از اينگونه كه گذشت، انسان در مسير هدايت هر لحظه بيم آن مىگوييم اوال  هماندر پاسخ مى
د. اين را نيز نبايد ناديده بايد خود را در اختيار پروردگار بگذارد و تقاضا كند كه او را بر راه راست ثابت نگاه دار

رسد. َمثَل ما و همه ب الهى، لحظه به لحظه از آن مبدأ بزرگ به ما مىانگاشت كه وجود و هستى و تمام مواه
خاطر شود بهنواخت پخش مىبينيم نور المپ، متصل و يكهاى برق است، اگر مىموجودات )از يك نظر( مثل المپ

كند و د مىرسد، منبع برق هر لحظه نور جديدى توليآن است كه لحظه به لحظه نيرو از منبع برق به او مى
 گردد.هاى ارتباطى به المپ تحويل مىوسيله سيمبه
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 رسد، به هدايت جديدى نيز نيازمنديم.اى به ما مىگونه كه هر لحظه وجود تازهبنابراين همان

ند ما را از آن منبع هدايت ها و ... پيوها، ناپاكىها، ظلمبديهى است اگر موانعى در ارتباط ما با خدا ايجاد شود، كژى
كنيم كه اين موانع پيش گسالند، و همان لحظه از صراط مستقيم منحرف خواهيم شد. بنابراين از خدا طلب مىمى

 نيايد و ما بر صراط مستقيم ثابت بمانيم.

هد و به مراحل تدريج مراحل نقصان را پشت سر ندوم اينكه، هدايت همان پيمودن طريق تكامل است كه انسان به
 رود.چنان پيش مىنهايت همسوى بىدانيم كه طريق تكامل نامحدود است و بهيز مىباالتر رسد. اين را ن

كمال مطلق تنها  را بطلبند؛ زيرا« صراط مستقيم»بنابراين جاى تعجب نيست كه حتى پيامبران و امامان از خدا 
ترى را از خدا بخواهند. جات باالرو، مانعى ندارد كه آنها نيز دراند. از اينخداست و همه بدون استثنا در مسير تكامل

راَط الُْمْستَِقيم»على عليه السالم در تفسير جمله   فرمايد:مى« اْهِدنَا الصِّ

چنان ادامه ده تا در خداوندا، توفيقاتى را كه در گذشته بر ما ارزانى داشتى و به بركت آن تو را اطاعت كرديم، هم
 101آينده عمرمان نيز تو را اطاعت كنيم.

 98ص:  (

 نكته: صراط مستقيم چيست؟

 شود:دانسته مى« صراط مستقيم»از بررسى آيات نكاتى چند درباره 

 102. صراط المستقيم همان آيين خداپرستى، دين حق و پايبند بودن به دستورهاى خداست.1

 103. اين راه، نفى هرگونه كار شيطانى و عمل انحرافى است.2

 104تباط با خداست.. راه رسيدن به صراط مستقيم پيوند و ار3

ذكر اين نكته نيز الزم است كه راه مستقيم هميشه يك راه بيشتر نيست؛ زيرا ميان دو نقطه تنها يك خط مستقيم 
هاى گويد صراط مستقيم، همان دين و آيين الهى در جنبهترين راه است. بنابراين اگر قرآن مىوجود دارد كه نزديك
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روست كه دين ترين راه ارتباط با خدا همان است. نيز از همينكه نزديك عقيدتى و عملى است، به اين دليل است
ِ اْْلِْسالُم:» واقعى يك دين بيشتر نيست: يَن ِعْنَد اّله  «دين در نزد خدا اسالم است. 105ِإنَّ الدِّ

صراط  ته شده ورو، تمامى تفسيرهاى مختلفى كه با استفاده از آيات و روايات درباره صراط مستقيم گفاز اين
اند، همه به اين اصل دهمستقيم را به اسالم، قرآن، پيامبر اكرم صلى اّله عليه و آله، ائمه اطهار و ... تفسير كر

 اند.اى از اين مسئله اشاره كردهگردد و هريك به زاويهبازمى

دن در مفهوم بنابراين مستقيم بو 106راه مستقيم است،« صراط»گويد: مى« صراط»راغب اصفهانى درباره معناى 
 صورت توصيف، براى تأكيد هرچه بيشتر بر اين مسئله است.صراط نهفته است و ذكر آن به

 دو خط انحرافى

 يَن.ِصراَط الَِّذيَن َأنَْعْمَت َعلَْيِهْم غَيِْر الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َو اَلالّضالِّ 

فرما كه آنان  مرا به راه كسانى هدايت» گويد:است و مى« صراط مستقيم»اين آيه درحقيقت تفسير روشنى براى 
 هاى خود )مانند نعمت هدايت، توفيق، رهبرى مردانرا مشمول انواع نعمت

 99ص:  (

ضب تو دامنگيرشان حق، علم، عمل، جهاد و شهادت( قرار دادى، نه آنها كه بر اثر اعمال زشت و انحراف عقيده، غ
يَن َأنَْعْمَت َعلَْيِهْم غَيِْر ِصراَط الَّذِ  ها گمراه و سرگردان شدند:يراههشد و نه آنها كه جاده حق را رها كرده و در ب

 «الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َو اَلالّضالِّيَن.

يه طريق و خط دهد در اين آدرحقيقت چون ما با راه و رسم هدايت كامال  آشنا نيستيم، خدا به ما دستور مى
دهد در برابر شما دار مىاند را بخواهيم. نيز به ما هشنعمت و الطاف او شدهپيامبران و نيكوكاران و آنها كه مشمول 
 «.ضالين»و خط « مغضوب عليهم»هميشه دو خط انحرافى قرار دارد خط 

 هانكته

 اند؟كيان« الذين انعمت عليهم. »1

                                                           
 .19(: 3عمران) (. آل4)  105
 .483القرآن، ص (. راغب اصفهاىن، مفردات الفاظ 5)  106



 فرمايد:قرآن در معرفى اينها مى

سوَل فَُأولئَِك َمَع  َ َو الرَّ َهداِء َو الّصالِِحيَن َو َحُسَن َو َمْن يُطِعِ اّله يقيَن َو الشُّ دِّ ُ َعلَْيِهْم ِمَن النَّبِيِّيَن َو الصِّ الَِّذيَن َأنَْعَم اّله
 107ُأولئَِك َرِفيقا .

دهد كه مشمول نعمت خود ساخته، كسانى كه دستورات خدا و پيامبر را اطاعت كنند، خدا آنها را با كسانى قرار مى
 رفيقان خوبى هستند. ن صادق و راستين و جانبازان و شهيدان راه خدا و افراد صالح، و ايناناز پيامبران و رهبرا

 ن.كند: پيامبران، صديقان، شهدا و صالحااين آيه افراد مورد نعمت خدا را چهار گروه معرفى مى

 اند؟كيان« ضالين»و « مغضوب عليهم. »2

به گروه مشخصى اشاره دارد. در اينكه تفاوت ميان اين دو دهد هركدام جدا كردن اين دو گروه از هم نشان مى
شود چيست تفسيرهاى مختلفى وجود دارد. از جمله از موارد استعمال اين دو كلمه در قرآن چنين استفاده مى

گمراهان عادى هستند « ضالين»است. به تعبير ديگر، « ضالين»تر و بدتر از اى سختمرحله« مغضوب عليهم»كه 
گمراهان لجوج و يا منافق. به همين دليل در بسيارى از موارد، غضب و لعن خداوند درباره آنها « عليهم مغضوب»و 

 108ذكر شده است.
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 گفتار سوم: تفسير سوره توحيد

 

 محتواى سوره

انگى وتاه چنان يگگويد و در چهار آيه كاين سوره چنانكه از نامش پيداست از توحيد و يگانگى پروردگار سخن مى
 السالم نقل شده است: خداوند را توصيف كرده كه نياز به افزودن ندارد. در شأن نزول اين سوره از امام صادق عليه

اّله صلى اّله عليه و آله تقاضا كردند خداوند را براى آنها توصيف كند. پيامبر صلى اّله عليه و آله سه يهود از رسول
 109سوره نازل شد و پاسخ آنها را بيان كرد.روز سكوت كرد و پاسخى نگفت، تا اين 

 فضيلت تالوت سوره

آن است. حال به  در فضيلت تالوت اين سوره روايات بسيارى در منابع اسالمى آمده كه بيانگر عظمت فوق العاده
 كنيم:هايى از آن اشاره مىنمونه

 در حديثى از پيامبر اكرم صلى اّله عليه و آله آمده است:

د: اى رسول سوم قرآن را در يك شب بخواند؟ يكى از حاضران عرض كرا عاجز است از اينكه يكآيا كسى از شم
 خدا، چه كسى توانايى بر اين كار دارد؟ پيامبر فرمود:

 110سوره قل هو اّله را بخوانيد.

 خوانيم:در حديثى از امام صادق عليه السالم نيز مى

 102ص:  (

هزار ملك كه در ميان  آله بر جنازه سعد بن معاذ نماز گزارد، فرمود: هفتاد هنگامى كه رسول خدا صلى اّله عليه و
 نيز بود، بر جنازه او نماز گزاردند. من از جبرئيل پرسيدم:« جبرئيل»آنها 
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ُ َأَحد»خاطر تالوت خاطر كدام عمل مستحق نماز گزاردن شما شد؟ گفت: بهاو به در حال نشستن، « قُْل ُهَو اّله
گانه را بخواند كسى كه يك روز و شب بر او بگذرد و نمازهاى پنج 111وآمد.روى و رفتار شدن، پيادهايستادن، سو

ُ َأَحٌد را نخواند به او گفته مى  112شود: اى بنده خدا، تو از نماز گزاران نيستى!و در آن قُْل ُهَو اّله

 در حديث ديگرى از پيامبر اكرم صلى اّله عليه و آله آمده است:

ُ َأَحد را بعد از هر نماز ترك نكند؛ چرا كه هركس  كسى كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، خواندن سوره ُقْل ُهَو اّله
 113آمرزد.كند و خودش و پدر و مادر و فرزندانش را مىآن را بخواند خداوند خير دنيا و آخرت را براى او جمع مى

كند و فقر را هنگام ورود به خانه روزى را فراوان مىن سوره بهشود كه خواندن اياز روايتى ديگر نيز استفاده مى
 114سازد.دور مى

ل كه قرآن مشتمل بر اند: به اين دليسوم قرآن است، برخى گفتهمعادل يك« ُقْل ُهَو اّله »در اينكه چگونه سوره 
 كند.طور فشرده بيان مىرا به« عقايد»احكام، عقايد و تاريخ است و اين سوره بخش 

ه توحيد آمده كند و عصاره آن در سورسوم قرآن درباره توحيد بحث مىاين سخن قابل قبول است كه تقريبا  يك
 است.

 يكتاى يگانه

ُ َأَحٌد. ِحيِم ُقْل ُهَو اّله ْحمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّله

 ايد:فرمدر پاسخ سؤاالت مكرر در زمينه اوصاف پروردگار مى« بسم اّله »نخستين آيه پس از 

 103ص:  (

ُ َأَحد. بگو او خداوند يكتا و يگانه است:»  «ُقْل ُهَو اّله

اى در واقع رمز و اشاره -كندكه ضمير مفرد غايب است و از مفهوم مبهمى حكايت مى -«هو»آغاز جمله با ضمير 
ن، هر چند آثار ها بيرواست به اين واقعيت كه ذات مقدس او در نهايت خفاست و از دسترس افكار محدود انسان

َسُنِريِهْم » خوانيم:چنان جهان را پر كرده كه از همه چيز ظاهرتر و آشكارتر است؛ چنانكه در سوره فصلت مىاو آن
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:  هاى خود را در اطراف جهان و در درونزودى نشانهبه 115آياتِنا فِى اآْلفاِق َو فِى َأنُْفِسِهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَُهْم َأنَُّه الَْحقُّ
دارد و سپس از اين حقيقت ناشناخته پرده برمى« دهيم تا آشكار گردد كه او حق است.جانشان به آنها نشان مى

 «او خداوند يگانه و يكتاست.»گويد: مى

وند است كه تفسير اسم خاص براى خدا« اّله »)بگو( در اينجا اين است كه اين حقيقت را اظهار كن. « قل»معناى 
را به يك « واحد»و « احد»رو، برخى است. از اين« وحدت»از همان ماده « احد»شت. اما واژه آن در سوره حمد گذ

باشد. او در علم ىمنظير و منفرد اند و معتقدند هر دو اشاره به آن ذاتى است كه از هر نظر بىمعنا تفسير كرده
رآن مجيد نيز قنظير است. در ظر بىمثال، در رحمانيت و رحيميت يكتاست، و خالصه از هر نيگانه، در قدرت بى

 هر دو به ذات پاك خداوند اطالق شده است.« احد»و « واحد»

 نيازيكتاى بى

َمُد* لَْم يَلِْد َو لَْم يُولَْد. ُ الصَّ  اّله

زمندان قصد او او خداوندى است كه همه نيا»فرمايد: در آيه نخست در توصيف ديگرى از آن ذات مقدِس يكتا مى
َمُد. كنند:مى ُ الصَّ  «اّله

نها از اين قرار شناسان معانى بسيارى ذكر شده كه برخى از آهاى مفسران و واژهدر روايات و گفته« صمد»براى 
 است:

 116روند.سوى او مىمعناى آقا و بزرگى است كه براى انجام كارها به. صمد به1

 معناى چيزى است كه تو خالى نيست، بلكه پر است.. صمد به2

 104: ص (

و اينكه به « صالبت و استحكام»معناى است و ديگرى به« قصد». صمد دو ريشه اصلى دارد: يكى در معناى 3
 117كنند.روست كه بندگانش قصد درگاه او مىشود، از اينخداوند صمد گفته مى

 پنج معنا برشمرده است:« صمد»امام حسين عليه السالم در حديثى براى 
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هاى سيادت و آقايى است؛ صمد ذاتى است دائم ازلى و جاودانى؛ صمد وجودى است صمد كسى است كه در منت
 118خوابد.آشامد؛ صمد كسى است كه نمىخورد و نمىكه جوف ندارد؛ صمد كسى است كه نمى

 آن حضرت در پاسخ مردم بصره كه از معناى صمد پرسيده بودند، فرمود:

ْم يَلِْد َو لَْم يُولَْد َو لَْم يَكُْن لَُه كُُفوا  أََحد: نه زاد، و نه زاده شد و لَ »را تفسير فرموده است به « صمد»خداوند خودش 
 119«احدى مانند او نيست.

« اتم»شكيل يافته و ت« اتم»در اكتشافات اخير آمده است كه تمام اشياى جهان ماده، از ذرات بسيار كوچكى به نام 
اند و عجب اينكه در ميان هايى كه به دور آن در گردشرونخود نيز مركب از دو قسمت است: هسته مركزى و الكت

طورى كه اگر اين فاصله ها فاصله زيادى وجود دارد )البته زياد در مقايسه با حجم اتم(؛ بهآن هسته و الكترون
 هاى اتمى ذرات وجودآور است. مثال  اگر فاصلهشوند كه براى ما حيرتبرداشته شود، اجسام به قدرى كوچك مى

شم مشكل باشد ولى چاى درآيد كه ديدنش با صورت ذرهانسان را بردارند و او را كامال  فشرده كنند، ممكن است به
 كيلو وزن دارد(. 60با اين حال تمام وزن بدن يك انسان را داراست )مثال همين ذره ناچيز 

ه توخالى و اجوف وجودى است ك« صمد»برخى با استفاده از اين اكتشاف علمى و با توجه به اينكه يكى از معانى 
كند؛ چرا كه تمام  خواهد با اين تعبير هرگونه جسمانيتى را از خدا نفىاند كه قرآن مىنيست، چنين نتيجه گرفته
 اند و اتم نيز توخالى است.اجسام از اتم تشكيل يافته

 تواند يكى از معجزات علمى قرآن باشد.بدين ترتيب اين آيه مى

 معناى شخص بزرگى است كه همهدر اصل لغت به« صمد»راموش كرد كه اما نبايد ف

 105ص:  (

يگرى كه براى آن ذكر روند و از هر نظر پر و كامل است و ظاهرا  بقيه معانى و تفسيرهاى دسوى او مىنيازمندان به
 گردد.شده، به همين ريشه بازمى

ئل بودند، پرداخته، رب كه براى خداوند فرزند، يا پدرى قا، يهود و مشركان عسپس در آيه بعد به رد عقايد نصارى
 «لَْم يَلِْد َو لَْم يُولَْد. نزاد و زاده نشده:»فرمايد: مى
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گانه( بودند: خداى پدر، خداى پسر و در مقابل اين بيان، سخن كسانى قرار دارد كه معتقد به تثليث )خدايان سه
و مشركان عرب نيز معتقد  120دانستندرا پسر او مى« عزير»د نيز را پسر خدا و يهو« مسيح»روح القدس. نصارى 

 121بودند مالئكه دختران خدا هستند.

ترى دارد و هرگونه خروج اشياى معناى وسيع« يُولَدْ يَلِْد َو لَمْ لَمْ »شود كه تولد در آيه از برخى روايات استفاده مى
كند؛ چنانكه امام حسين مادى و لطيف ديگر را نفى مى مادى و لطيف را از او و يا خروج آن ذات مقدس از اشياى

، يعنى چيزى از او خارج نشد، نه اشياى مادى مانند فرزند، نه «يَلِدْ لَمْ »فرمايد: عليه السالم در تفسير اين آيه مى
رض شود )مانند شير از پستان مادر(، نه چيز لطيف مانند نفس و نه عواساير اشيايى كه از مخلوقات خارج مى

گوناگون مانند خواب و خيال، اندوه و خوشحالى، خنده و گريه، خوف و رجا، شوق و ماللت و گرسنگى و سيرى. 
ء مادى و لطيف متولد گردد؛ خداوند برتر از اين است كه چيزى از او خارج شود. نيز برتر از آن است كه از شى

ن، آب از چشمه و ميوه از درختان و يا خارج شدن اى از موجود ديگر، گياه از زميمانند خارج شدن موجود زنده
اشياى لطيف از منابعش مانند ديدن از چشم، شنيدن از گوش، استشمام از بينى، چشيدن از دهان، سخن از زبان، 

 122معرفت و تشخيص از دل و جرقه آتش از سنگ.

ر را شامل يزى از چيز ديگگيرى چاى دارد كه هرگونه خروج و نتيجهبراساس اين حديث، تولد معناى گسترده
فته شد. ضمن گشود و اين درحقيقت معناى دوم آيه است و معناى اول و ظاهر آن نيز همان بود كه در آغاز مى

ه اين دليل است كه از بدرك است؛ زيرا اگر خداوند فرزند ندارد، اينكه معناى دوم با تحليل معناى اول كامال  قابل
 همين معنا درباره ساير عوارض ماده صادق است.باشد. عوارض ماده بركنار مى

 106ص:  (

 همتايكتاى بى

 َو لَْم يَكُْن لَُه كُُفوا  َأَحٌد.

و براى او هرگز احدى شبيه و »فرمايد: در آخرين آيه، مطلب را درباره اوصاف خدا به مرحله كمال رسانده، مى
 123«َو لَْم يَكُْن لَُه كُُفوا  َأَحٌد. مانند نبوده است:

 ق شده است.باشد، و سپس به هرگونه شبيه و مانند اطالطراز در مقام و منزلت مىمعناى همدر اصل به« كفو»
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بّراست و اين ممطابق اين آيه، تمام عوارض مخلوقات و صفات آنها و هرگونه نقص و محدوديت، از ذات پاك او 
بيهى در ذات دارد، شقرار دارد. بنابراين او نه همان توحيد ذاتى و صفاتى است كه در مقابل توحيد عددى و نوعى 

 فرمايد:ىمانند است. امام على عليه السالم منه مانندى در صفات و نه مثلى در افعال و از هر نظر بى

او كسى را نزاد كه خود نيز مولود باشد و از كسى زاده نشد تا محدود گردد، ... مانندى ندارد تا با او همتا گردد و 
 124شود تا با او مساوى باشد.اى او تصور نمىشبيهى بر
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 گفتار چهارم: تفسير سوره قدر

 

 محتواى سوره

 ست.، و بركات و آثار آن ا«شب قدر»، اهميت «شب قدر»محتواى اين سوره بيان نزول قرآن مجيد در 

 فضيلت تالوت سوره

 لى اّله عليه و آله نقل شده:در فضيلت تالوت اين سوره همين بس كه از پيامبر اكرم ص

 125هركس آن را تالوت كند، مانند كسى است كه ماه رمضان را روزه گرفته و شب قدر را احيا داشته است.

 خوانيم:در حديث ديگرى از امام باقر عليه السالم مى

كند شيده و جهاد مىرا بلند و آشكار بخواند، مانند كسى است كه در راه خدا شمشير ك« إنّا أنزلناه»كسى كه سوره 
 126طور پنهان بخواند، مانند كسى است كه در راه خدا به خون آغشته شده است.و كسى كه به

كند، بلكه از آِن كسى خواند و حقيقتش را درك نمىروشن است اين همه فضيلت از آِن كسى نيست كه آن را مى
ا در زندگى رشمارد و آياتش قرآن را بزرگ مىپوشاند، فهمد و به محتوايش جامه عمل مىخواند، مىاست كه مى

 كند.پياده مى

 108ص:  (

 شب نزول قرآن

ِحيِم ِإنّا َأنَزلْناُه فى لَْيلَِة الَْقْدِر. ْحمِن الرَّ ِ الرَّ  بِسِم اّله

 «ِة الَْقْدر.لْناُه فى لَيْلَ ِإنّا َأنزَ  ما آن را در شب قدر نازل كرديم:»فرمايد: مى« بسم اّله »در نخستين آيه پس از 

گردد و اين ابهام ظاهرى بازمى به قرآن« ِإنَّا َأنَزلَْناهُ »گمان ضمير صراحت نام قرآن ذكر نشده، بىگرچه در اين آيه به
 براى بيان عظمت و اهميت آن است.
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ست كه خداوند نزول ب آسمانى ا)ما آن را نازل كرديم( نيز اشاره ديگرى به عظمت اين كتا« ِإنَّا َأنَزلَْناهُ »تعبير به 
ر عظمت است. از كه مفهوم جمعى دارد و دليل ب« متكلم مَع الغير»ويژه با صيغه آن را به خود نسبت داده؛ به
گرى بر نيز دليل دي -شودها تعيين مىهمان شبى كه مقدرات و سرنوشت انسان -سويى نزول آن در شب قدر

 ساز بودن اين كتاب بزرگ آسمانى است.سرنوشت

شود كه شب قدر در ماه گيرى مىنتيجه 127«َشْهُر َرَمضاَن الَّذى ُأنِزَل فيِه الُْقرآنُ » ضميمه كردن اين آيه به آيهاز 
 شود.مبارك رمضان است، اما اينكه كدام شب است، از قرآن چيزى در اين باره استفاده نمى

وادث زندگى پيامبر صلى اّله عليه و آله قرآن كريم، هم از نظر تاريخى و هم از نظر ارتباط محتواى قرآن با ح
گويد در ماه رمضان و شب سال نازل شده، اما اين امر چگونه با آيات فوق كه مى 23تدريج و در طى ترديد بهبى

قدر نازل شده، سازگار است؟ پاسخ اينكه، قرآن داراى دو نزول بوده است: نزول دفعى كه در يك شب، تمام آن بر 
صلى اّله عليه و آله يا بيت الَمْعمور يا از لوح محفوظ به آسمان دنيا نازل گرديد و نزول تدريجى قلب پاك پيامبر 

 128سال دوران نبوت انجام گرفت. 23كه در طول 

شده است. بر پايه « تنزيل»اى ديگر تعبير به و در پاره« انزال»درباره نازل شدن قرآن، در برخى آيات تعبير به 
ترى مفهوم وسيع تدريج نازل گردد، ولى انزالشود كه چيزى بهل معموال  در جايى گفته مىبرخى متون لغوى تنزي

تواند اشاره به اين دو نزول گردد. اين تفاوِت تعبير كه در آيات قرآن آمده مىدارد كه نزول دفعى را نيز شامل مى
 باشد.

 109ص:  (

 شبى برتر از هزار ماه

 َقْدر* لَيْلَُة الَْقْدِر َخيٌر مِْن َألِْف َشْهر.َو ما أَْدراَك ما لَيْلَُة الْ 

 دانى شب قدر چيست؟:تو چه مى»فرمايد: در آيه نخست براى بيان عظمت شب قدر مى

 «َو ما أَْدراَك ما لَيْلَُة الَْقْدر.

 «ِف َشْهر.ْن َألْ لَيْلَُة الَْقْدِر َخيٌر مِ  شب قدر شبى است كه از هزار ماه بهتر است:»گويد: بالفاصله مى
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ا آن علم وسيع بدهد عظمت اين شب به قدرى است كه حتى پيامبر اكرم صلى اّله عليه و آله اين تعبير نشان مى
 خود، پيش از نزول اين آيات بدان آگاهى نداشته است.

ندازه يك ت كه به اراستى اين چه شب باعظمتى اسدانيم، هزار ماه برابر با بيش از هشتاد سال است. بهچنانكه مى
 عمر طوالنِى پر بركت، ارزش دارد.

اسرائيل لباس جنگ در تن در برخى از تفاسير آمده است كه پيامبر اكرم صلى اّله عليه و آله فرمود: يكى از بنى
 ود.كرده بود و هزار ماه از تن بيرون نياورد و پيوسته مشغول )يا آماده( جهاد فى سبيل اّله ب

شد، آيه فوق نازل شد و و آرزو داشتند چنان فضيلت و افتخارى نيز نصيب آنان مى اصحاب و ياران تعجب كردند
 بيان كرد كه شب قدر از هزار ماه برتر است.

اسرائيل كه هشتاد سال در حديث ديگرى نيز آمده است كه پيامبر اكرم صلى اّله عليه و آله از چهار نفر از بنى
آنها نيز چنين  ميان آورد. اصحاب آرزو كردند كه اى كاشد، سخن بهبدون هيچ عصيانى عبادت خدا را كرده بودن

 يافتند. آيه فوق در اين زمينه نازل شد.توفيقى مى

رزش شب قدر از هزاران اند براى تكثير است، و ادر اينكه عدد هزار در اينجا براى تعداد است يا تكثير، برخى گفته
است و اصوال  عدد  دهد عدد مزبور براى تعدادتر نقل كرديم، نشان مىباشد. اما رواياتى كه پيشماه نيز برتر مى

 هميشه براى تعداد است، مگر اينكه قرينه روشنى بر تكثير باشد.

 شب نزول فرشتگان و روح

وُح ِفيها بِِإْذِن َربِّهم مِن كُلِّ َأْمٍر. ُل الَْمالئكَُة َو الرُّ  تََنزَّ

ن براى تقدير فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشا»افزايد: مىسپس در توصيف بيشتر از آن شب بزرگ 
وُح ِفيها بِِإْذِن َربِّهم ِمن كُ  شوند:هر كار نازل مى ُل الَْمالئكَُة َو الرُّ  «لِّ َأْمٍر.تََنزَّ

 110ص:  (

لُ » از آنجا كه ر به زمان پيامبر اكرم شود كه شب قدروشن مى 129فعل مضارع است و داللت بر استمرار دارد، «تََنزَّ
صلى اّله عليه و آله و نزول قرآن مجيد اختصاص نداشته، بلكه امرى است مستمر و شبى است مداوم كه در هر 

 شود.سال تكرار مى
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« روح اْلمين»اند جبرئيل امين است كه كيست، نظرات مختلفى وجود دارد. برخى گفته« روح»در اينكه منظور از 
گونه كه بر همان 130َو كَذلَِك َأْوَحينا ِإلَيَك روحا  ِمن أَْمِرنا:» اى نيز روح را به قرينه آيهپارهشود. نيز ناميده مى

اند. بنابراين مفهوم معناى وحى تفسير كردهبه« پيامبران پيش وحى فرستاديم، بر تو نيز به فرمان خود وحى كرديم.
 شوند.درات در آن شب نازل مىشود: فرشتگان با وحى الهى براى تعيين مقآيه چنين مى

ق عظيمى است كه رسد و آن اينكه روح مخلوتر به نظر مىدر اينجا تفسير سومى نيز وجود دارد كه از همه نزديك
پرسيد: آيا  فوق فرشتگان است؛ چنانكه در حديثى از امام صادق عليه السالم نقل شده كه شخصى از آن حضرت

 السالم در پاسخ فرمود:روح همان جبرئيل است؟ امام عليه 

 131شوند؟فرمايد مالئكه و روح نازل مىجبرئيل از مالئكه است و روح، اعظم از مالئكه است. مگر خداوند متعال نمى

 اند.بنابراين به قرينه مقابله، اين دو با هم متفاوت

ير و بركتى در آن خردن هر ها و آواين است كه فرشتگان براى تقدير و تعيين سرنوشت« مِن كلِّ َأْمرٍ »منظور از 
تقديرى را با خود  شوند و هدف از نزول آنها انجام اين امورست يا اينكه هر امر خير و هر سرنوشت وشب نازل مى

 آورند.مى

ن تناسب نزديكى دارد كه كه در آن بر مسئله ربوبيت و تدبير جهان تكيه شده، با كار اين فرشتگا« َربِّهم»تعبير به 
 ت.اى از ربوبيت پروردگار اسشوند و كار آنها نيز گوشهدبير و تقدير امور نازل مىآنها براى ت

 شب سالمت و رحمت

 َمْطلَعِ الْفَْجِر. َسالٌم هَِى َحتّى

 111ص:  (

 «َمْطلَعِ الْفَْجِر. تّىحَ َسالٌم ِهَى  شبى است آكنده از سالمت، خير و رحمت تا طلوع صبح:»فرمايد: در آخرين آيه مى

در اين شب قرآن نازل گرديده و عبادت و احياى آن معادل هزار ماه دانسته شده و خيرات و بركات الهى در آن 
گردد و همچنين فرشتگان و روح در آن شب نازل شود. رحمت خاصش شامل حال بندگان مىشب نازل مى
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خى روايات در آن شب شيطان در حتى براساس بر -از آغاز تا پايان -شوند. بنابراين شبى است سراسر سالمتمى
 زنجير است و از اين نظر نيز شبى است سالم و توأم با سالمت.

أكيد است؛ تجاى اطالق سالم( درحقيقت نوعى معناى سالمت است بر آن شب )بهكه به« سالم»بنابراين اطالق 
روست ب از اينسالم بر آن ش اند اطالقگوييم: فالن شخص عين عدالت است. برخى نيز گفتهگونه كه گاه مىهمان

و آله و جانشين  كنند يا به حضور پيامبر صلى اّله عليهكه فرشتگان پيوسته به يكديگر يا به مؤمنان سالم مى
شبى است  پذير است. به هر حالدارند. جمع ميان اين تفسيرها نيز امكانرسند و سالم عرضه مىمعصومش مى

 نظير از هر جهت.ت، سعادت و بىسراسر نور، رحمت، خير، بركت، سالم

كه دانيم، درحالىدانيد شب قدر كدام شب است؟ فرمود: چگونه نمىاز امام باقر عليه السالم پرسيدند: آيا مى
 132زنند.فرشتگان در آن شب در گرد ما دور مى

او تولد فرزندى را بشارت در داستان ابراهيم عليه السالم آمده است كه چند نفر از فرشتگان الهى نزد او آمدند و به 
گويند لذتى كه ابراهيم عليه السالم از سالم اين فرشتگان برد، با تمام دنيا برابرى مى 133دادند و بر او سالم كردند.

كنند چه شوند و بر مؤمنان سالم مىراستى وقتى گروه گروه فرشتگان در شب قدر نازل مىنداشت. بنابراين به
 لذت و لطف و بركتى دارد؟

 هانكته

 اند؟. چرا اين شب را قدر ناميده1

ن شب تعيين آاند؛ از جمله اينكه جميع مقدرات بندگان در تمام سال در در پاسخ اين سؤال بسيار سخن گفته
 ِإنّا كُّنا ُمنِذرينَ  إنّا أَنَْزلْناُه فى لَيلٍَة ُمباَركَةٍ » فرمايد:اى است كه مىشود. شاهد اين معنا آيهمى

 112ص:  (

ما اين كتاب مبين را در شبى پر بركت نازل كرديم، و ما همواره انذار كننده  134* فيها يُفَرُق كُلُّ َأمٍر َحكيٍم:
اين بيان، با روايات متعددى « گردد.ايم، در آن شب كه هر امرى بر طبق حكمت خداوند تنظيم و تعيين مىبوده

گردد و ارزاق و سرآمد عمرها و امور ها تعيين مىانسانسال گويد: در آن شب، مقدرات يكهماهنگ است كه مى
 شود.ديگر نيز در آن شب مبارك تفريق و تبيين مى
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وسيله فرشتگان لهى بهاگونه تضادى با آزادى اراده انسان و مسئله اختيار ندارد؛ چرا كه تقدير البته اين امر هيچ
براى هركس چيزى  ى نيت و اعمال آنهاست، بدين معنا كهها و لياقت افراد و ميزان ايمان و پاكبراساس شايستگى

تنها با اختيار اين نه هايش از سوى خود او فراهم شده وكنند كه اليق آن است، يا به تعبير ديگر، زمينهرا مقدر مى
 منافاتى ندارد، بلكه تأكيدى بر آن است.

 . شب قدر كدام شب است؟2

ست، ترديدى نيست؛ چرا كه جمع ميان آيات قرآن همين معنا را اقتضا در ماه رمضان ا« ليلة القدر»در اينكه 
فرمايد: در شب قدر نازل گرديده و از سوى ديگر مى 135گويد: قرآن در ماه رمضان نازل شدهسو مىكند، از يكمى

 است )آيات مورد بحث(.

رهاى بسيارى اين زمينه تفسي وگو بسيار است و درهاى ماه رمضان است، گفتدر اينكه شب قدر كدام يك از شب
 ونهم.وهفتم، و شب بيستوسوم، بيستويكم، بيستشده است، از جمله شب اول، هفدهم، نوزدهم، بيست

وسوم است. از ويكم يا بيستاما مشهور و معروف در روايات اين است كه در دهه آخر ماه رمضان و شب بيست
داشت ها را احيا مىم شبه مبارك پيامبر اكرم صلى اّله عليه و آله تماخوانيم كه در دهه آخر مارو در روايتى مىاين

 و مشغول عبادت بود.

 وسوم است.ويكم يا بيستدر روايتى از امام صادق عليه السالم آمده است كه شب قدر شب بيست

عبادت كنم،  حتى هنگامى كه راوى اصرار كرد كدام يك از اين دو شب است و گفت اگر من نتوانم هر دو شب را
 136خواهى.كدام يك را انتخاب نمايم، امام عليه السالم تعيين نفرمود و افزود: چه آسان است دو شب براى آنچه مى

 113ص:  (

كه رحالىدوسوم تكيه شده، بيت عليهم السالم رسيده است بيشتر بر شب بيستدر روايات متعددى كه از اهل
 زند.م دور مىوهفتسنت بيشتر بر شب بيستروايات اهل

تقدير مقدرات در شب نوزدهم و تحكيم آن در شب »در روايتى از امام صادق عليه السالم نيز آمده است: 
 شود.بدين ترتيب بين روايات نيز جمع مى 137«وسوم است.ويكم، و امضا در شب بيستبيست
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 . چرا شب قدر مخفى است؟3

هاى ماه مبارك رمضان براى اين سال يا در ميان شب هاىبسيارى معتقدند مخفى بودن شب قدر در ميان شب
گونه كه خداوند رضاى خود را در ميان انواع طاعات پنهان ها اهميت دهند؛ هماناست كه مردم به همه اين شب

كرده تا مردم به همه طاعات روى آورند و غضبش را نيز در ميان معاصى پنهان نموده تا از همه بپرهيزند. دوستانش 
ميان مردم مخفى كرده تا همه را احترام كنند؛ اجابت را در ميان دعاها پنهان كرده تا به همه دعاها رو آورند؛  را در

اسم اعظم را در ميان اسمائش مخفى ساخته تا همه را بزرگ دارند و وقت مرگ را نيز مخفى ساخته تا در همه 
 حال آماده باشند.

 ه است؟هاى پيشين نيز بود. آيا شب قدر در امت4

دهد شب قدر مخصوص زمان نزول قرآن و عصر پيامبراسالم صلى اّله عليه و آله ظاهر آيات اين سوره نشان مى
اين معنا را تأييد  -كه شايد در حد تواتر باشد -شود. روايات بسيارىنبوده، بلكه هر سال تا پايان جهان تكرار مى

ت يا خير، روايات متعددى صراحت دارد كه اين امر تنها براى هاى پيشين نيز بوده اسكند. اما اينكه در امتمى
 اين امت است، چنانكه در حديثى از پيامبر اكرم صلى اّله عليه و آله آمده:

تى لَيلََة الَْقدِر لَمْ  َ َوهَب ِْلُمَّ  يُعِطها َمن كان قَبلَُهم:إنَّ اّله

 شين از اين موهبت برخوردار نبودند.هاى پيخداوند به امت من شب قدر را بخشيده و احدى از امت

 . چگونه شب قدر برتر از هزار ماه است؟5

 خاطر ارزش عبادت و احياى آن شب است.ظاهر اين است كه بهتر بودن اين شب از هزار ماه، به

گواه اين مدعاست.  -سنت فراوان استكه در كتب شيعه و اهل -روايات فضيلت ليلة القدر و فضيلت عبادت آن
 ن بر اين، نزول قرآن در اين شب و نزول بركات و رحمت الهى در آن، سببافزو

 114ص:  (

شود از هزار ماه برتر و باالتر باشد. امام صادق عليه السالم به ابوحمزه ثمالى فرمود: فضيلت شب قدر را در شب مى
آور و اگر بتوانى هر دو شب را  جاىوسوم طلب نما، و در هر يك از اين دو يكصد ركعت نماز بهويكم و بيستبيست

گويد كه عرض كردم: اگر نتوانم ايستاده اين همه نماز تا طلوع صبح احيا بدار و در آن شب غسل كن. ابوحمزه مى
بخوانم؟ فرمود: نشسته بخوان. عرض كردم: اگر نتوانم؟ فرمود: در بستر بخوان و مانعى ندارد در آغاز شب خواب 



عبادت شوى. درهاى آسمان در ماه رمضان گشوده است و شياطين در غل و زنجيرند مختصرى كنى و بعد مشغول 
 138و اعمال مؤمنان نيز مقبول است.

 . آيا شب قدر در مناطق مختلف يكى است؟6

اى امروز اول ماه باشد هاى قمرى در همه كشورها يكسان نيست و ممكن است در منطقهدانيم، آغاز ماهچنانكه مى
عنوان مثال شب تواند يك شب معين در سال باشد؛ چرا كه بهر دوم ماه. بنابراين شب قدر نمىو در منطقه ديگ

اى خود شب ودوم در ايران و عراق باشد. بدين ترتيب هركدام بايد بروسوم در مكه ممكن است شب بيستبيست
است، سازگار  يك شب معين شود كه شب قدرقدرى داشته باشند. آيا اين با آنچه از آيات و روايات استفاده مى

ست كه بر نيم است؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد به اين نكته توجه داشت كه شب همان سايه نيم كره زمين ا
وچهار ر بيستددانيم كه اين سايه همراه گردش زمين در حركت است و يك دوره كامل آن افتد و مىكره ديگر مى

وچهار ت بيستت شب قدر يك دوره كامل شب به دور زمين باشد؛ يعنى مدشود. بنابراين ممكن اسساعت انجام مى
ك نقطه شروع دهد، شب قدر است كه آغاز آن از يساعت تاريكى كه تمام نقاط زمين را زير پوشش خود قرار مى

 يابد.شود و در نقطه ديگر پايان مىمى
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 بخش چهارم: روابط اجتماعى

 

 رعايت حقوق اسالمى

 ترين برنامه اجتماعىعجام

 برقرارى پيوندهاى خويشاوندى

 ورزىمشاركت

 خيرخواهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ورزىعدالت

وند و پرهيز از شرك ها در برابر خداوند، خود و ديگران حقوقى نهاده است كه عبادت خداقرآن كريم بر عهده انسان
جامعه خود نظير  ى ديگر، انسان در قبال مسائلورزيدن نسبت به او از جمله حقوق خداوند بر انسان است. از سو

ايد همه بهاى اقتصادى مردم نيز مسئول است و هر فرد عدالتى، فحشا، بزهكارى، ستم، فقر و نيازمندىبى
 -ضاى اصل نخستمبتنى سازد. مقت« احسان»و « قسط و عدالت»ارتباطهاى خود با ساير افراد را براساس دو اصل 

ظر قرار دهد و اين است كه هر فرد حقوق ديگران را همواره مد ن -باشدتر مىمراتب مهمبه« احسان»كه از اصل 
 در مقام عمل نيز رعايت كند.

ترديد رعايت ىخداوند افزون بر رعايت عدالت، خواهان حاكميت روح احسان بر روابط اجتماعى انسان است كه ب
سازد. راهم مىفخويشاوندى زمينه جلب محبت الهى را  حقوق ديگران، احسان و نيكى در حق آنان و تعميق روابط

 رسيم.هاى اجتماعى قرآن كريم را برمىدر اين بخش برخى از پيام

 رعايت حقوق اسالمى

َ َو التُْشِركوا بِِه َشيْئا  َو بِالْوالَِديِْن ِإْحسانا  َو بِِذى الُْقْربى َو الْجاِر   الْجاِر ِذى الُْقْربىَو الَْمساكِيِن وَ  َو الْيَتامى َو اْعبُُدوا اّله
َ اليُِحبُّ َمْن كاَن ُمْختاال   بِيِل َو ما َملَكَْت َأيْمانُكُْم ِإنَّ اّله  139فَُخورا . الُْجُنِب َو الّصاِحِب بِالَْجْنِب َو ابِْن السَّ

داشته كه روى  اناين آيه يك سلسله حقوق اسالمى اعم از حق خدا، حقوق بندگان و آداب معاشرت با مردم را بي
 شود:هم رفته، ده دستور از آن استفاده مى

 . پرستش خدا و شريك قرار ندادن براى او1

 پرستى كه ريشه اصلى تمامنخست مردم را به عبادت و بندگى پروردگار و ترك شرك و بت

 118ص:  (

لص، اراده را قوى اك، نيت را خاكند. دعوت به توحيد و يگانه پرستى، روح را پهاى اسالمى است، دعوت مىبرنامه
حقوق اسالمى  سازد و از آنجاكه آيه به بيان يك رشته ازو تصميم را براى انجام هر برنامه مفيدى محكم مى

يچ چيز را شريك او خدا را بپرستيد و ه»گويد: پرداخته، پيش از هر چيز به حق خداوند بر مردم اشاره كرده و مى
َ َو التُْشِركُوا بِِه َشْيئا .َو اْعبُ  قرار ندهيد:  «ُدوا اّله

                                                           
 .36(: 4(. نساء) 1)  139



 . احسان به والدين2

حق پدر  «َو بِالْوالَِديِْن ِإْحسانا . نسبت به آنها نيكى كنيد:»كند كه سپس به حق پدر و مادر اشاره كرده، توصيه مى
تا اين حد بدان نظر و مادر از مسائلى است كه در قرآن مجيد بر آن تأكيد بسيار رفته و كمتر موضوعى است كه 

از اين تعبيرهاى مكرر  140شده باشد. اين مسئله در چهار مورد از آيات قرآن، بعد از توحيد قرار گرفته است.
ترين شود كه ميان اين دو، ارتباط و پيوندى وثيق است و درحقيقت نيز چنين است؛ چرا كه بزرگاستفاده مى

گردد؛ از ناحيه خداست و در مراحل بعد به پدر و مادر بازمى نعمت، نعمت هستى و حيات است. كه در درجه اول
 دوش شرك به خداست.چرا كه فرزند، بخشى از وجود پدر و مادر است. بنابراين ترك حقوق پدر و مادر، هم

 . نيكى به خويشاوندان3

سائلى است كه در از م اين موضوع نيز. «َو بِِذى الُْقْربى» دهد به همه خويشاوندان نيكى كنيد:سپس دستور مى
به « احسان و نيكى»عنوان ، و گاه نيز به«صله رحم»عنوان قرآن تأكيد فراوان درباره آن شده است، گاه از آن به

به وجود آورده، در ميان  خواهد عالوه بر پيوند وسيعى كه ميان تمام افراد بشرآنها. در واقع اسالم به اين وسيله مى
ر برابر مشكالت دترى ايجاد كند تا نيز پيوندهاى محكم« فاميل و خانواده»نام تر، بهلتر و متشكواحدهاى كوچك

 و حوادث، يكديگر را يارى دهند و از حقوق هم دفاع كنند.

 . نيكى به يتيمان4

زيرا  يمان نيكى كنند؛كند كه در حق يت، به افراد باايمان توصيه مى«َو الَْيتامى» سپس ضمن اشاره به حقوق ايتام
 در هر اجتماعى بر اثر حوادث گوناگون هميشه كودكان يتيمى وجود دارند كه

 119ص:  (

اندازد؛ زيرا مى افكند، بلكه وضع اجتماع را نيز به مخاطرهفراموش كردن آنها نه فقط وضع آنان را به خطر مى
، خطرناك و جنايتكار ند، افرادى هرزهسرپرست بمانند و يا به اندازه كافى از محبت اشباع نشوكودكان يتيم اگر بى

 آيند، بنابراين نيكى در حق يتيمان نيكى به فرد و اجتماع است.بار مى

 . دستگيرى از مستمندان5

؛ زيرا در يك اجتماع سالم كه عدالت در آن برقرار «َو الَْمساكِينِ » شود:پس از آن حقوق مستمندان را يادآور مى
كار افتاده و مانند آن وجود خواهند داشت كه فراموش كردن آنها برخالف اصول انسانى است نيز افرادى معلول و از 
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گير افراد سالم گردد نيز بايد با آن به خاطر انحراف از اصول عدالت اجتماعى دامناست. اگر فقر و محروميت به
 مبارزه برخاست.

 . رعايت حقوق همسايگان نزديك6

ظور از همسايه نزديك در اينكه من .«َو الْجاِر ِذى الُْقْربى» كند:يك توصيه مىسپس به نيكى در حق همسايگان نزد
ويشاوندى دارند، اند كه جنبه خاند: برخى معناى آن را همسايگانى دانستهچيست، مفسران احتماالت مختلفى داده
كرده، بعيد به نظر  دان اشارههاى قبل از همين آيه كه به حقوق خويشاوناما اين تفسير با توجه به اينكه در جمله

ارند و يا اينكه دتر حقوق و احترام بيشترى رسد، بلكه منظور همان نزديكى مكانى است؛ زيرا همسايگان نزديكمى
 منظور همسايگانى است كه از نظر مذهبى و دينى با انسان نزديك باشند.

 . رعايت حقوق همسايگان دور7

چنانكه گفتيم، منظور همان دورى مكانى  «َو الْجاِر الُْجُنِب.» كند:ش مىپس از آن درباره همسايگان دور سفار
 141شوند.اى از روايات تا چهل خانه از چهار طرف، همسايه محسوب مىاست؛ چه آنكه طبق پاره

 جالب اينكه قرآن در اين آيه عالوه بر ذكر همسايگان نزديك، به حق همسايگان دور نيز

 120ص:  (

شود. از امل مىشزيرا كلمه همسايه معموال  مفهوم محدودى دارد و تنها همسايگان نزديك را  تصريح كرده است؛
ايگان دور نيز رو براى توجه دادن به وسعت مفهوم آن از نظر اسالم، راهى جز اين نبوده كه نامى از همساين
ق جوار حن باشد؛ زيرا صراحت برده شود. نيز ممكن است منظور از همسايگان دور، همسايگان غيرمسلمابه

شود )مگر آنهايى كه )همسايگى( در اسالم منحصر به همسايگان مسلمان نيست و غير مسلمانان را نيز شامل مى
عروف اميرمؤمنان مدر اسالم به قدرى اهميت دارد كه در وصاياى « حق جوار»با مسلمانان سر جنگ داشته باشند(. 

 خوانيم:عليه السالم مى

صلى اّله عليه و آله درباره آنها سفارش كرد كه ما فكر كرديم شايد دستور دهد همسايگان از يكديگر  آن قدر پيامبر
 142ارث ببرند.
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 در حديث ديگرى از پيامبر صلى اّله عليه و آله نقل شده كه در يكى از روزها سه بار فرمود:

 ه فرمود:صلى اّله عليه و آلبه خدا سوگند! چنين كسى ايمان ندارد .... يكى پرسيد: چه كسى؟ پيامبر 

 143«كسى كه همسايه او از مزاحمت او در امان نيست.»

 خوانيم:باز در حديث ديگرى از پيامبر صلى اّله عليه و آله مى

 144كسى كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارد، بايد به همسايگان خود نيكى كند.

 فرمايد:امام صادق عليه السالم نيز مى

 145كند.ها را آباد و عمرها را طوالنى مىيگان به يكديگر، خانهنيكى كردن همسا

ذشتن بيست گترين خبرى از يكديگر ندارند و گاه دو همسايه حتى پس از در جهان ماشينى كه همسايگان كوچك
يارى براى دانند، اين دستور بزرگ اسالمى درخشندگى خاصى دارد. اسالم اهميت بسسال نام يكديگر را نمى

روند و جاى روز تحليل مىكه در زندگى ماشينى عواطف روزبهعاطفى و تعاون انسانى قائل شده؛ درحالىمسائل 
 دهند.خود را به سنگدلى مى

 121ص:  (

 . حسن معاشرت با دوستان و ديگران8

البته بايد  «ِب.َو الّصاِحِب بِالَْجنْ » كند:سپس درباره كسانى كه با انسان رابطه دوستى و مصاحبت دارند، توصيه مى
تر از دوست و رفيق دارد و در واقع هركسى را كه به نوعى با انسان نشست معنايى وسيع« صاحب بالجنب»دانست 

همانند كسى كه در اثناى سفر  -گيرد، خواه دوست دائمى باشد يا دوست موقتو برخاست داشته باشد، در بر مى
به رفيق سفر و يا به كسى « صاحب بالجنب»اى از روايات پارهبينيم در و اگر مى -گرددبا انسان همنشين مى

آيد، منظور اختصاص به آنها نيست، بلكه بيان توسعه مفهوم اين تعبير تفسير شده كه به اميد نفعى سراغ انسان مى
بت گيرد. به اين ترتيب آيه دستورى جامع و كلى براى حسن معاشرت نساست كه همه اين موارد را نيز در بر مى
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به تمام كسانى است كه با انسان ارتباط دارند، اعم از دوستان واقعى، همكاران، همسفران، مراجعان، شاگردان، 
 مشاوران و خدمتگزاران.

 . حمايت از در راه ماندگان9

نكه يابند و با اياند كه در سفر و بالد غربت به ديگران احتياج مىدسته ديگرى كه درباره آنها سفارش شده، كسانى
 مانند:ممكن است در شهر خود افراد متمكنى باشند، در سفر به علتى وامى

بِيلِ » گونه آشنايى )فرزند راه( نيز از اين نظرست كه ما نسبت به آنها هيچ« ابن السبيل»تعبير جالب  «.َو ابِْن السَّ
م اينكه مسافرانى نيازمند هستند، نداريم تا بتوانيم آنها را به قبيله يا فاميل يا شخصى نسبت دهيم و تنها به حك

 بايد مورد حمايت قرار گيرند.

 . نيكى به بردگان10

درحقيقت آيه با حق خدا شروع . «َو ما َملَكَْت َأيْمانُكُمْ » كند به بردگان نيكى كنيد:در آخرين مرحله نيز توصيه مى
يستند. البته تنها اين آيه نيست كه درباره يابد؛ زيرا اين حقوق از يكديگر جدا نشده و با حقوق بردگان پايان مى

بردگان توصيه كرده، بلكه در آيات مختلف ديگر نيز در اين زمينه بحث شده است. در ضمن اسالم برنامه دقيقى 
 انجامد.آنها مى« آزادى مطلق»براى آزادى تدريجى بردگان تنظيم كرده كه به 

َ اليُِحبُّ َمْن كاَن ُمْختاال   دارد:بر و فخرفروش را دوست نمىخداوند افراد متك»در پايان آيه با اين جمله كه  ِإنَّ اّله
خاطر تكبر از رعايت حقوق خويشاوندان، پدر دهد كه هركس از فرمان خدا سرپيچى كند و به، هشدار مى«فَُخورا

نيست و آن كس كه السبيل و دوستان سر باز زند، محبوب خدا و مورد لطف او و مادر، يتيمان، مسكينان، ابن
 مشمول لطف او نباشد، از هر خير و سعادتى

 122ص:  (

 محروم است.

در »گويد: گواه اين معنا روايتى است كه در ذيل اين آيه وارد شده: يكى از ياران پيامبر صلى اّله عليه و آله مى
آن را برشمرد، به حدى كه من محضرش اين آيه را خواندم. پيامبر صلى اّله عليه و آله زشتى تكبر و نتايج سوء 

ترسم با همين عمل كنى؟ گفتم: من دوست دارم لباسم جالب و زيبا باشد و مىگريه كردم. فرمود: چرا گريه مى
جزء متكبران باشم. فرمود: نه، تو اهل بهشتى و اينها عالمت تكبر نيست. تكبر آن است كه انسان در مقابل حق، 

 «مردم بداند و آنها را تحقير كند )و از اداى حقوق آنها سر باز زند(. خاضع نباشد و خود را باالتر از



آيد كه سرچشمه اصلى شرك و پايمال كردن حقوق مردم غالبا  خودخواهى و خالصه اينكه از جمله اخير آيه برمى
تواضع و خصوص درمورد بردگان، يتيمان، مستمندان و مانند آنها نياز به روح تكبر است و اداى حقوق فوق به

 146فروتنى دارد.

 ترين برنامه اجتماعىجامع

َ يَْأُمُر بِالَْعْدِل َو اْْلِْحساِن َو ِإيتاِء ِذى الُْقْربى  147َعِن الْفَْحشاِء َو الُْمْنكَِر َو الْبَْغِى يَِعُظكُْم لََعلَّكُْم تََذكَّروَن. َو يَْنهى ِإنَّ اّله

بيان شده كه در آن  اسالم در زمينه مسائل اجتماعى، انسانى و اخالقى ترين تعليماتاى از جامعدر اين آيه نمونه
 شود.مى ديده -كه سه اصل جنبه مثبت و مأموٌر به و سه اصل جنبه منفى و منهٌى عنه دارد -شش اصل مهم

 دهد و )همچنين( بخشش به نزديكان:خداوند به عدل و احسان فرمان مى»گويد: در آغاز مى

َ يَأْ   .«ُمُر بِالَْعْدِل َو اْْلِْحساِن َو ِإيتاِء ِذى الُْقْربىِإنَّ اّله

 شود؟ عدل همان قانونى است كهتر تصور مىتر، گيراتر و جامعوسيع« عدل»چه قانونى از 
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 148«ها و زمين و همه موجودات با عدالت بر پايند.آسمان»سان كه گردد؛ آنتمام نظام هستى بر محور آن مى
شمول بر كنار باشد و بدون عدل تواند از اين قانون عالماى از اين عالم پهناورست نيز نمىنسانى كه گوشهجامعه ا

آن است كه هر چيزى در جاى خود  -معناى واقعى كلمهبه -دانيم كه عدلبه حيات سالم خود ادامه دهد. مى
ز به حقوق ديگران برخالف اصل عدالت است. باشد. بنابراين هرگونه انحراف، افراط، تفريط، تجاوز از حد و تجاو

كم و كاست انجام دهد، اما به مجرد هاى بدن او هريك كار خودش را بىانسان سالم نيز كسى است كه تمام دستگاه
اينكه يك يا چند دستگاه در انجام وظيفه كوتاهى كرد يا در مسير تجاوز گام نهاد، آثار اختالل در بدن نمايان 

رى حتمى است. كل جامعه انسانى نيز همانند بدن انسان است كه بدون رعايت اصل عدالت بيمار شود و بيمامى
 خواهد بود.

                                                           
شود از گفته مى« خيل» بينيم به اسبپندارد، و اگر مى، خود را بزرگ مى«ختيالت» معناى كسى است كه با يك سلسلهبه« خيال» از ماده« خمتال» (. بايد توجه داشت كه1)  146

كند. بنابراين تفاوت ميان اين دو كلمه در اينجاست كه معناى كسى است كه فخرفروشى مىبه« فخر» نيز از ماده« فخور» دارد.آن روست كه هنگام راه رفنت شبيه متكربان گام برمى
 ل تكربآميز خارجى اشاره دارد.يكى به ختيالت كربآلود ذهىن و ديگرى به اعما
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تنهايى كارساز نيست، به -در مواقع بحرانى و استثنايى -اما از آنجاكه عدالت با همه قدرت و شكوه و تأثير عميقش
هاى حساسى ها موقعيتتر، در طول زندگى انسانشنآورد. به تعبير روبالفاصله دستور به احسان را در پى آن مى

داكارى نياز فپذير نيست، بلكه به ايثار و تنهايى امكانآيد كه حل مشكالت آن به كمك اصل عدالت بهپيش مى
اى حمله نمايد و يا عهتحقق يابد. براى مثال، وقتى دشمن غّدارى به جام« احسان»دارد كه بايد با استفاده از اصل 

نتظار آن بنشينند ان و سيل و زلزله، بخشى از كشورى را ويران كند، اگر مردم در چنين شرايطى بخواهند در طوفا
 پذير نيست.هاى عادالنه و ساير قوانين عادى مشكل را حل كند، امكانكه مثال  ماليات

د توان فداكارى و حند، در در اينجا بايد همه كسانى كه از نظر نيروى فكرى، جسمانى و مالى امكانات بيشترى دار
طبيعى، جمع كثيرى  ايثار كنند، و گرنه دشمن جبار ممكن است كل جامعه آنها را از بين ببرد و يا حوادث دردناك

 كلى فلج كند.را به

هاى بدن نسبت كند. در حال عادى تمام دستگاهطور طبيعى حكومت مىاين دو اصل در سازمان بدن انسان نيز به
مند است ز بهرهكند و از خدمات اعضاى ديگر نيدمت متقابل دارند و هر عضوى براى كل بدن كار مىبه يكديگر خ

دهد. آيا ممكن است شود و توان متقابل را از دست مىباشد. اما گاه عضوى مجروح مىو اين همان اصل عدالت مى
ست بردارند؟ مسلما  دو تغذيه عضو مجروح در اين حال، ديگر اعضا عضو از كار افتاده را فراموش كنند و از حمايت 

 گرنه جامعهچنين نيست و اين همان احسان است. در كل جامعه انسانى نيز اين دو حالت بايد حاكم باشد، و

 124ص:  (

 سالمى نخواهيم داشت.

شايد  شود كهىمدر اخبار اسالمى و همچنين گفتار مفسران در تفاوت ميان عدل و احسان، بيانات مختلفى ديده 
 گردد.غالبا  به آنچه در باال گفتيم باز مى

 خوانيم:در حديثى از امام على عليه السالم مى

ل:  العدُل اْلنصاف، َو اْلحساُن التَّفَضُّ

 149عدل آن است كه حق مردم را به آنها برسانى، و احسان آن است كه بر آنها تفضل كنى.

اند: عدل، توحيد است اى ديگر نيز گفتهنجام مستحبات است. پارهاند: عدل، اداى واجبات و احسان نيز ابرخى گفته
اند: كند و احسان به عمل(. برخى نيز گفتهو احسان اداى واجبات. )برپايه اين تفسير عدل به اعتقاد اشاره مى
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الت عدالت، هماهنگى ظاهر و باطن است و احسان آن است كه باطن انسان از ظاهر او بهتر باشد. گروهى نيز عد
 اند و احسان را مربوط به گفتار.هاى عملى دانستهرا مربوط به جنبه

بعضى ديگر نيز  گونه كه گفتيم، برخى از اين تفسيرها با تفسيرى كه در باال آورديم، هماهنگ است واما همان
 منافات با آن نداشته و قابل جمع است.

ا اين تفاوت كه احسان در ر واقع بخشى از مسئله احسان است؛ بد« ِإيتاِء ِذى الُْقْربى»اما مسئله نيكى به نزديكان 
رود. از آنجا شمار مىدر خصوص خويشاوندان و بستگان كه جامعه كوچك به« ِإيتاِء ِذى الُْقْربى»كل جامعه است و 

جام تر از انستر، يعنى جامعه فاميلى ايجاد شده، هرگاه اين واحدهاى كوچككه جامعه بزرگ از جامعه كوچك
درستى در ميان ها بهشود و در واقع وظايف و مسئوليتبيشترى برخوردار گردند، اثر آن در كل جامعه ظاهر مى

ريق همه اين پردازد و از اين طگردد؛ چرا كه هر گروه در درجه اول به بستگان ضعيف خود مىمردم تقسيم مى
 گيرند.افراد تحت حمايت نزديكان خود قرار مى

ا و منكر و خداوند از فحش»گويد: پردازد و مىاين سه اصل مثبت، به سه اصل منفى و منهى مى پس از تكميل
 «َعِن الْفَْحشاِء َو الُْمْنكَِر َو الْبَْغِى. َو يَْنهى كند:بغى، نهى مى

و قرينه  عناى لغوىاند، اما آنچه با منيز مفسران سخن بسيار گفته« فحشا، منكر و بغى»گانه درباره تعبيرات سه
به گناهان « منكر»به گناهان پنهانى و « فحشا»رسد آن است كه تر به نظر مىمقابله اين صفات با يكديگر، مناسب

 ران است.نيز هرگونه تجاوز از حق خويش و ظلم و خودبرتربينى نسبت به ديگ« بغى»آشكار اشاره دارد و 
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اما  150قى، سه قوه است: شهوانى، غضبى و نيروى وهمى شيطانى.اند: سرچشمه انحرافات اخالبرخى مفسران گفته
كند. قوه غضبيه، ها غرق مىو زشتى« فحشا»خواند و در گيرى هر چه بيشتر مىقوه شهوانى، انسان را به لذت

خواهى، طلبى، رياستدارد و قوه وهميه شيطانيه نيز حس برترىو آزار مردم وامى« منكرات»آدمى را به انجام 
 دارد.كند و او را به اين اعمال وامىرا در انسان ايجاد مى« تجاوز به حقوق ديگران»حصارجويى و ان

مه انحرافات اخالقى هكه  -گانه، نسبت به طغيان اين غرايز هشدار داده، با بيانى جامعخداوند با اين تعبيرهاى سه
 به راه حق هدايت نموده است. -گيردرا دربرمى

                                                           
 .107، ص 10(. فخرالدين حممد رازى، مفاتيح الغيب) تفسري كبري(، ج 1)  150



دهد، شايد متذكر خداوند به شما اندرز مى»فرمايد: گانه مىاى تأكيد مجدد بر اين اصول ششدر پايان آيه، بر
 «يَِعُظكُْم لََعلَّكُْم تََذكَُّروَن. شويد:

« فحشا، منكر و بغى»گانه هسو از سويى مبارزه با انحرافات « عدل، احسان و ِإيتاِء ِذى الُْقْربى»گانه احياى اصول سه
همين روست كه  كافى است كه دنيايى آباد، آرام و خالى از هرگونه بدبختى و فساد بسازد. ازدر سطح جهانى، 

 داند.ترين آيات خير و شر در قرآن مىمسعود، صحابى معروف اين آيه را جامعابن

 آورد كه فرمود:ياد مىاى از پيامبر صلى اّله عليه و آله را بهدهندهمحتواى اين آيه حديث تكان

شوند. ن فاسد مىمشوند و اگر فاسد شوند، امت وه از امت من هستند كه اگر اصالح شوند، امت من اصالح مىدو گر
 اند؟عرض كردند: اى رسول خدا، اين دو گروه كيان

 فرمود: دانشمندان و زمامداران.

دازد كه سه گروه را پرمحدث قمى پس از نقل اين حديث به بيان روايتى از پيامبر اكرم صلى اّله عليه و آله مى
خاطر عمل نكردن كار نبستن اصول عدالت، دانشمندان بهمستحق آتش دوزخ دانسته است: زمامداران به جهت به

 151به دانش خويش، و ثروتمندان به سبب بخل ورزيدن از انفاق.

 برقرارى پيوندهاى خويشاوندى

ِ مِْن بَْعِد ِميثاقِِه  ُ بِِه َأْن يُوَصَل َو يُفِْسُدوَن فِى اْْلَْرِض ُأولئَِك ُهُم الَّذيَن يَْنُقُضوَن َعْهَد اّله َو يَْقَطُعوَن ما أََمَر اّله
 152الْخاِسُروَن.

 126ص:  (

 پردازد:در اين آيه به ذكر سه صفت فاسقان مى

 شكنند:ىمفاسقان كسانى هستند كه پيمان خدا را پس از آنكه محكم ساختند، »هاى الهى: . شكستن پيمان1
ِ ِمْن بَْعِد ِميثاِقِه.ا  «لَّذيَن يَْنُقُضوَن َعْهَد اّله
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عدم پيروى از  اند؛ مانند پيمان توحيد و خداشناسى و پيمانهاى مختلفى با خدا بستهها در واقع پيمانانسان
و  هاى دلاستهتابند، و از خوها را شكسته، سر از فرمان حق برمىشيطان و هواى نفس. فاسقان همه اين پيمان

 كنند.شيطان پيروى مى

اشيم. بنابراين كجا بخاطر نداريم با پروردگارمان در گذشته پيمانى بسته پيمان امرى دو جانبه است و ما هرگز به
 و چگونه اين پيمان بسته شد؟

شود و آن اينكه خداوند در عمق روح و باطن سرشت انسان، شعور با توجه به يك نكته پاسخ اين سؤال روشن مى
تواند، راه راست را بيابد و از شيطان و هواى نفس اى قرار داده كه از طريق هدايت آن مىصوص و نيروهاى ويژهمخ

تبعيت نكند و از سويى به دعوت رهبران الهى پاسخ مثبت داده، خود را با آن هماهنگ سازند. قرآن از اين فطرت 
 است نه تشريعى و قانونى:« پيمان تكوينى»يك  كند كه درحقيقتمخصوص به عهد خدا و پيمان الهى تعبير مى

َُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبيٌن* َو َأِن اْعبُُدونِى ه» ْيطاَن إِن اى  153ذا ِصراٌط ُمْستَقِيم:َأ لَْم َأْعَهْد ِإلَْيكُْم يا بَنِى آَدَم َأْن التَْعبُُدوا الشَّ
و مرا پرستش كنيد  -او دشمن آشكار شماستكه  -فرزندان آدم، مگر از شما پيمان نگرفتم كه شيطان را نپرستيد

 «كه راه راست همين است.

رد. شاهدى روشن است كه اين آيه به همان فطرت توحيد و خداشناسى و عشق به پيمودن راه تكامل اشاره دا
 ديگر بر اين مدعا، فرمايش اميرمؤمنان عليه السالم است:

ردم فرستاد تا از آنها بخواهند كه به پيمان فطرى خويش سوى مخداوند پيامبران خويش را يكى پس از ديگرى به
 154عمل كنند.

گيرد. بان آفرينش از او مىدارد، همراه آن عمال  پيمانى با زتر، خدا هر موهبتى كه به انسان ارزانى مىبه بيانى روشن
ق را بشنو. بدين صداى حدهد؛ يعنى دهد؛ يعنى با اين چشم حقايق را ببين، يا به او گوش مىمثال  به او چشم مى

 ترتيب هر گاه انسان از آنچه در فطرت دارد، بهره نگيرد
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 و يا از نيروهاى خدادادى در مسير خطا استفاده كند، پيمان خدا را شكسته است.
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 كنند:ر سازند، قطع مىآنها پيوندهايى را كه خدا دستور داده بر قرا». قطع روابط: نشانه ديگر آنان اين است كه 2
ُ بِِه َأْن يُوَصَل.  «َو يَْقَطُعوَن ما َأَمَر اّله

اند، اما با دقت در مفهوم آيه در بسيارى از مفسران اين آيه را ناظر به قطع رحم و بريدن رابطه خويشاوندى دانسته
ا آيه يرهاى آن است؛ زيكى از مصداق« قطع رحم»ترى دارد كه مسئله تر و عمومىيابيم كه معناى وسيعمى
امل پيوند خويشاوندى، كنند، اين پيوندها شگويد: فاسقان پيوندهايى را كه خدا دستور داده برقرار بماند قطع مىمى

رو نبايد معناى ت. از اينپيوند دوستى، پيوندهاى اجتماعى، پيوند و ارتباط با رهبران الهى و پيوند و رابطه با خداس
 هاى خويشاوندى دانست.هادن رابطهآيه را منحصر به قطع رحم و زير پا ن

آنها كه  «وَن ِفى اْْلَْرِض.َو يُفِْسدُ  كنند:آنها در زمين فساد مى». فساد در زمين: نشانه ديگر فاسقان اين است كه 3
فقت ندارند، پيداست اند و حتى نسبت به خويشاوندان خود، رحم و شخدا را فراموش كرده و سر از اطاعت او برتافته

عه به هرجا يگران چگونه برخورد خواهند كرد؟ آنان درپى كامجويى و منافع شخصى خود هستند و جامكه با د
ن از هيچ خالفى تر است و براى رسيدن به آاند و هدفشان بهره و كامجويى افزونتوجهكشيده شود نسبت به آن بى

 آورد.جود مىپروا ندارند. پيداست كه اين طرز فكر و عمل چه فسادهايى در جامعه به و

 .«ُأولئَِك ُهُم الْخاِسُرونَ  اند:كارانآنها همان زيان»فرمايد: قرآن مجيد در ادامه آيه مى

تواند ا كه مىرهاى مادى و معنوى خود راستى كه چنين است. چه زيانى از اين باالتر كه انسان همه سرمايهبه
كار بندد؟ كسانى كه به روزى خود بهر طريق نيستى و سيهها را براى او بيافريند، دترين افتخارها و سعادتبزرگ

 اند، سرنوشتى جز اين ندارند.از اطاعت خداوند سر پيچيده« فسق»مقتضاى مفهوم 

سوره رعد نيز ضمن اشاره به اين سه نشانه، نتيجه آن را مشمول لعنت خدا واقع شدن و مجازات در سراى ديگر 
 155دانسته است.

 در اسالم نكته: اهميت صله رحم

 شك پيوند خويشاوندىگويد، بىگرچه آيه فوق از احترام به همه پيوندهاى الهى سخن مى

 128ص:  (
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يت بسيارى رحم، كمك، حمايت و محبت نسبت به خويشاوندان اهميك مصداق روشن آن است. اسالم نسبت به صله
رحم تا بدانجاست كه است. اهميت صله شدت نهى كردهقائل شده و قطع رحم و بريدن رابطه از بستگان را به

 فرمايد:پيامبر اسالم صلى اّله عليه و آله مى

ِحم تَْعَمُر الّدياَر و تَزيُد فِى اْلَْعماِر و اْن كاَن أهُلها غيَر أْخيار.  156صلُة الرَّ

 نيكان هم نباشند. دهندگان آن ازافزايد، هرچند انجامسازد و بر عمرها مىپيوند با خويشاوندان شهرها را آباد مى

 در سخنان امام صادق عليه السالم نيز آمده است:

ِحُم كَفُّ اْلذى  157َعْنها. ِصْل َرِحَمَك َو لَو بَِشْربٍة مِْن ماٍء و َأفَْضُل ما يوَصُل بِِه الرَّ

 ين است كهاى از آب محكم كن و بهترين راه براى خدمت به آنان اپيوند خويشاوندى خويش را حتى با جرعه
 )دست كم( از تو آزار و مزاحمتى نبينند.

كند از مصاحبت با پنج حدى است كه امام سجاد عليه السالم به فرزند خود نصيحت مىزشتى و گناه قطع رحم به
 اند:طايفه بپرهيزد كه يكى از آنها كسانى هستند كه قطع رحم كرده

.إيّاَك و ُمصاَحبََة الْقاِطعِ لَِرِحمِه فَإنِّى َوَجْدتُ   158ه َملعونا  فى كتاِب اّله

 ست.ابپرهيز از معاشرت با كسى كه قطع رحم كرده كه قرآن او را ملعون و دور از رحمت خدا شمرده 

 فرمايد:قرآن كريم در سوره محمد صلى اّله عليه و آله نيز مى

ُعوا . فََهْل َعَسْيتُْم ِإْن تََولَّْيتُْم َأْن تُفِْسُدوا ِفى اْْلَْرِض َو تَُقطِّ ُ  159َأْرحاَمكُْم* ُأولئَِك الَّذيَن لََعَنُهُم اّله

وند خويشاوندى كنيد! رود كه در زمين فساد و قطع پيگردان شويد، جز اين انتظار مى... اگر )از اين دستورها( روى
 آنها كسانى هستند كه خداوند از رحمت خويش دورشان ساخته.

 129ص:  (
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زنندگان پيوند خويشاوندى تعبيرات شديدى دارد و احاديث ان رحم و برهمكوتاه سخن اينكه، قرآن نسبت به قاطع
ترين عمل اسالمى نيز آنها را سخت مذمت كرده است. مثال  از پيامبراسالم صلى اّله عليه و آله پرسيدند: مبغوض

علت اينكه  160«.قطع رحم»پرسيدند: بعد از آن؟ فرمود: «. شرك به خدا»در پيشگاه خداوند كدام است؟ فرمود: 
اسالم بر نگهدارى و حفظ پيوند خويشاوندى اين همه تأكيد كرده، اين است كه هميشه براى اصالح، تقويت، 

هاى معنوى و چه از نظر اقتصادى يا نظامى و چه از نظر جنبه -پيشرفت و عظمت بخشيدن به يك اجتماع بزرگ
تقويت تمام واحدهاى كوچك، اجتماع عظيم  بايد از واحدهاى كوچك آن شروع كرد تا با پيشرفت و -اخالقى
 خود اصالح شود.خودبه

تور داده كه معموال  تر بهره برده و به اصالح واحدهايى دساى كاملگونهاسالم براى عظمت مسلمانان از اين روش به
خونشان در  كند كهافراد از كمك و عظمت بخشيدن به آن روگردان نيستند؛ زيرا تقويت بنيه افرادى را توصيه مى

اوندى اند و پيداست هنگامى كه اجتماعات كوچك خويشرگ و پوست هم در گردش است و اعضاى يك خانواده
ى شهرها رحم باعث آبادصله»گويد يابد. شايد حديثى كه مىنيرومند شد، اجتماع عظيم آنها نيز عظمت مى

 ، به همين معنا اشاره داشته باشد.«گرددمى

 ورزىمشاركت

َ َشديُد الِْعقاِب. عاَونُوا َعلَى الْبِرِّ َو التَّْقوىَو تَ  َ ِإنَّ اّله  161َو التَعاَونُوا َعلَى اْْلِثِْم َو الُْعْدواِن َو اتَُّقوا اّله

قوقى، اخالقى و آنچه در اين آيه در زمينه تعاون آمده، يك اصل كلى اسالمى است كه سراسر مسائل اجتماعى، ح
مكارى در اهداف هاند در كارهاى نيك همكارى كنند، اما د. طبق اين اصل، مسلمانان موظفگيرسياسى را در بر مى

در انسان باشد. باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم، مطلقا  ممنوع است، هر چند مرتكب آن دوست نزديك يا برا
كند كه مى وز( حكومتاين قانون اسالمى درست بر ضد قانونى است كه در جاهليت عرب )و حتى در جاهليت امر

 گويد:مى

 «پيمانت( را حمايت كن خواه ظالم باشد يا مظلوم!برادر )يا دوست و هم»

 130ص:  (

كردند، ديگر افراد قبيله به حمايت از آنها اى به افراد قبيله ديگر حمله مىدر آن روز اگر افرادى از قبيله
المللى امروز نيز ده است يا ظالمانه. اين اصل در مناسبات بينآنكه تحقيق كنند حمله، عادالنه بوخواستند، بىبرمى
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پيمان و يا آنها كه منافع مشتركى دارند، در مسائل مهم جهانى به حمايت فرماست و غالبا  كشورهاى همحكم
كشيدن خيزند، بدون اينكه اصل عدالت را رعايت كنند و ظالم و مظلوم را از هم باز شناسند. اسالم با يكديگر برمى

در كارهاى نيك « تنها»دهد تعاون و همكارى مسلمانان با يكديگر بايد خط بطالن بر اين قانون جاهلى، دستور مى
 هاى مفيد و سازنده باشد، نه در گناه، ظلم و تجاوز.و برنامه

ره به اعمال مفيد اشا واند كه يكى جنبه اثباتى دارد هر دو در اين آيه با هم ذكر شده« تقوا»و « برّ »جالب اينكه 
همكارى بايد هم در  است و ديگرى نيز جنبه نفى دارد و اشاره به جلوگيرى از اعمال خالف. به اين ترتيب تعاون و

 ها انجام گيرد.ها و هم در مبارزه با بدىدعوت به نيكى

ى تجارى كه جنبه دهااى از معامالت و قراردادر فقه اسالمى از اين قانون در مسائل حقوقى استفاده شده و پاره
سازى، فروختن اسلحه به هاى شرابكمك به گناه دارد، تحريم گرديده است؛ مانند فروختن انگور به كارخانه

 رع.دشمنان حق و عدالت و نيز اجاره دادن محل كسب و كار براى معامالت نامشروع و اعمال خالف ش

ى و خويشاوندى در نظر گرفتن مناسبات شخصى و نژاداگر اين اصل در اجتماعات اسالمى احيا شود و مردم بدون 
در  -ن و متجاوزاندارند، همكارى كنند و از يارى كردن ستمگرابا كسانى كه در كارهاى مثبت و سازنده گام برمى

يابد. همچنين اگر در مقياس هاى اجتماعى سامان مىبپرهيزند، بسيارى از نابسامانى -اى كه باشندهر گروه و طبقه
ستعمار و استثمار اهمكارى نكنند، تعدى،  -هركس و هر دولتى بوده باشد -هاى دنيا با متجاوزانالمللى، دولتبين

 از جهان برچيده خواهد شد.

كنند ت اعتراف مىخيزند و با صراحاى از آنها به حمايت متجاوزان و ستمگران برمىبينيم پارهاما هنگامى كه مى
شيم. در روايات اسالمى به اين حمايت كرده، نبايد انتظار وضعى بهتر از اين داشته با اشتراك منافع، آنها را دعوت

ه على عليه السالم درباره اين مسئله تأكيدهاى بسيارى شده است؛ از جمله اينكه پيامبر صلى اّله عليه و آله ب
 فرمود:

ه دشمنان اسالم كه با آنها در حال اند كه يكى از آنها كسى است كه بده طايفه از اين امت به خدا كافر شده
 162اند، اسلحه بفروشد.جنگ

 131ص:  (

 خيرخواهى
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ُ َعلىَمْن يَْشفَْع َشفاَعة  َحَسَنة  يَكُْن لَُه نَِصيٌب ِمْنها َو َمْن يَْشفَْع َشفاَعة  َسيِّئَة  يَكُْن لَُه كِفٌْل مِْنها َو ك ٍء كُلِّ َشىْ  اَن اّله
 163ُمقيتا .

ويش است، نه خهركس در درجه اول مسئول كار »سوره نساء به اين مطلب اشاره دارد كه  84يه قرآن كريم در آ
گويد: درست است كه هركس ، اما براى اينكه از اين مطلب سوءاستفاده نشود، در اين آيه مى«مسئول كار ديگران

اشت و هركس داز آن خواهد هر انسانى كه ديگرى را به كار نيك وادارد، سهمى »مسئول كارهاى خود است، اما 
 يَكُْن لَُه نَِصيٌب ِمْنها َو َمْن َمْن يَْشفَْع َشفاَعة  َحَسَنة   اى از آن خواهد داشت:كار بدى دعوت كند، بهرهديگرى را به

 «يَْشفَْع َشفاَعة  َسيِّئَة  يَكُْن لَُه كِفٌْل مِْنها.

سوى حق و مبارزه با نيست كه از دعوت ديگران بهبنابراين مسئوليت هركس در برابر اعمال خويش به آن معنا 
 الك خود فرو رود. فساد چشم بپوشد و روح اجتماعى اسالم را به فردگرايى و بيگانگى از اجتماع تبديل كند و در

يز به چيز چمعناى جفت است. بنابراين ضميمه شدن هر )بر وزن نفع( به« شفع»كلمه شفاعت در اصل از ماده 
مانند آيه )شود، اما گاه اين ضميمه شدن در خصوص راهنمايى و ارشاد و هدايت است ميده مىديگر شفاعت نا

نكر و نهى از معناى امر به مدهد )و شفاعت سيئه بهازمنكر مىمعروف و نهىفوق( كه در اين حال معناى امربه
 معروف است(.

ه شايستگى شفاعت اى كمك به گنهكارانى است كمعناما اگر در مورد نجات گنهكاران از عواقب اعمالشان باشد، به
يز پس از انجام نمعناى راهنمايى است و گاه را دارند. به سخن ديگر، شفاعت گاه پيش از انجام عمل است كه به

 .باشد و هر دو مصداق ضميمه شدن چيزى به چيز ديگر استمعناى نجات از عواقب عمل مىعمل كه به

 -شودد را شامل مىو هرگونه دعوت به كار نيك و ب -ين آيه اگرچه مفهومى كلى دارددر ضمن بايد توجه داشت كه ا
ه و آله به جهاد، و اشاره به تشويق پيامبر صلى اّله علي« شفاعت حسنه»ولى چون در زمينه آيات جهاد وارد شده، 

كار سهمى خواهند  نتيجه اينگيرى از جهاد است كه هر كدام، از اشاره به تشويق منافقان به كناره« شفاعت سيئه»
 برد.

 ها ياسوى نيكىاز سويى تعبير به شفاعت در اين مورد كه سخن از رهبرى )رهبرى به

 132ص:  (

ها( در ميان است، شايد اشاره به اين نكته باشد كه سخنان رهبر )اعم از رهبران خير و شر( در صورتى در بدى
رديف دوش و همبت به ديگران امتيازى قائل نباشند، بلكه خود را همديگران اثر خواهد كرد كه آنها براى خود نس
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هاى اجتماعى بسيار مؤثر است. اگر در چندين مورد از اى است كه در پيشبرد هدفآنها قرار دهند و اين مسئله
و رسوالن هنگام سخن از پيامبران بينيم كه بهمى -هاى شعراء، اعراف، هود، نمل و عنكبوتدر سوره -آيات قرآن

)برادر آن جمعيت( تعبير شده، « اخاهم»يا « اخوهم»به  -ها فرستاده شدندكه براى هدايت و رهبرى امت -الهى
 به همين نكته اشاره دارد.

رسد؛ كننده مىاز آن به تشويق« نصيبى»گويد نكته ديگر اينكه قرآن درمورد تشويق به كار نيك )شفاعت حسنه( مى
روست كه رسد. اين اختالف تعبير از ايناز آن به آنها مى« كفلى»گويد: مى« اعت سيئهشف»كه درمورد درحالى

 164معناى سهم بردن از چيزهاى پست و بد.به« كفل»معناى بهره وافر از امور سودمند است و به« نصيب»

دم در سرنوشت كند مرسازد و تصريح مىهاى اصيل اسالم را در مسائل اجتماع روشن مىآيه فوق يكى از منطق
 اند.اعمال يكديگر از طريق شفاعت، تشويق و راهنمايى شريك

كننده تشويق بنابراين هرگاه سخن يا عمل و يا حتى سكوت انسان سبب تشويق جمعيتى به كار نيك يا بد شود،
پيامبر  يثى ازآنكه چيزى از سهم فاعل اصلى كاسته شود. در حدسهم درخورى از نتايج آن كار خواهد داشت، بى

 صلى اّله عليه و آله چنين نقل شده:

هركس به كار نيكى امر يا از منكرى نهى كند و يا مردم را به عمل خير راهنمايى نمايد و يا به نحوى موجبات 
تشويق آنها را فراهم سازد، در آن عمل سهيم و شريك است، و همچنين هركس به كار بد دعوت يا راهنمايى و 

 165ز شريك است.تشويق نمايد، او ني

مايى( و اشاره در اين حديث براى دعوت اشخاص به كار خوب و بد سه مرحله ذكر شده: مرحله امر، داللت )راهن
 كه به ترتيب مرحله قوى، متوسط و ضعيف است. بر اين اساس هر گونه

 133ص:  (

 سهيم باشد. و برداشت آن شود به همان نسبت در محصولدخالت در وادار كردن ديگرى به كار نيك و بد سبب مى
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سايل مختلف تبليغاتى ومطابق اين منطق اسالمى تنها عامل گناه، گناهكار نيست بلكه تمام كسانى كه با استفاده از 
اند. ر آن سهيمها و حتى گفتن يك كلمه تشويق آميز، عامالن گناه را ترغيب كنند، دو يا آماده ساختن زمينه

 ند.برند، از آن سهم دارهايى بهره مىها از چنين برنامهات و نيكىهمچنين كسانى كه در مسير خير

در حق  -يك يا بددعاى ن -آيد كه يكى از معانى شفاعت حسنه يا سيئه، دعا كردناى از روايات چنين برمىاز پاره
 شده است:قل رود. از امام صادق عليه السالم چنين نشمار مىديگران است كه نوعى شفاعت در پيشگاه خدا به

 166َمْن َدعا ِْلخيِه الُْمسلِِم بَِظهِر الَْغيِب اْستُجيَب لَُه َو قاَل لَُه الْملُك فَلََك ِمثالُه فَذلَِك النَّصيب.

گويد دو برابر و مىرسد و فرشته پروردگار به اكسى كه براى برادر مسلمانش در پشت سر او دعا كند، به اجابت مى
 منظور از نصيب در آيه همين است. آن براى تو نيز خواهد بود، و

لمانى به هر نوع اى در معناى شفاعت است؛ يعنى هر مساين تفسير، با تفسير پيشين منافاتى ندارد، بلكه توسعه
و يا به هر وسيله  خواه از طريق دعوت و تشويق به نيكى باشد يا از راه دعا در پيشگاه خدا -به ديگرى كمك كند

 م خواهد بود.در نتيجه آن سهي -ديگر

دارد و اين مى توقف در مرحله فرديت را در مسلمانان زنده نگاهاين برنامه اسالمى روح اجتماعى بودن و عدم
ماند و ز عقب نمىكند كه انسان با توجه به ديگران و گام برداشتن در مسير منافع آنان هرگحقيقت را اثبات مى

 ايج آنها نيز سهيم خواهد بود.افتد، بلكه در نتاش به خطر نمىمنافع فردى

سنات و سيئات پاداش خداوند تواناست و اعمال شما را حفظ و محاسبه كرده و در برابر ح»فرمايد: در پايان آيه مى
ُ َعلى مناسب خواهد داد:  «ٍء ُمقيتا .كُلِّ َشىْ  َو كاَن اّله

كند. بنابراين مى است كه جان انسان را حفظ معناى غذايىبه« قوت»در اصل از ماده « ُمقيت»بايد توجه داشت كه 
 باشد، كسى است كه قوت ديگرى راكه اسم فاعل از باب افعال مى« مقيت»

 134ص:  (

يگر، شخصى دكار رفته است. از سويى نيز به« حافظ»معناى پردازد و چون حافظ حيات اوست، كلمه مقيت بهمى
مده است. چنين كسى آنيز « مقتدر»معناى رو اين كلمه بهرد، از هميندهد، حتما  بر اين كار توانايى داكه قوت مى

ت. به هر روى در آيه نيز آمده اس« حسيب»معناى رو واژه مزبور بهمسلما  حساب زيردستان خود را نيز دارد، از اين
 اراده شود.« مقيت»فوق ممكن است تمام اين معانى از كلمه 
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 ورزىعدالت

ِ ُشَهداَء بِالِْقْسِط َو ال يَْجِرَمنَّكُْم َشنآُن قَْوٍم َعلى يا َأيَُّها الَّذينَ   َأاّل تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو َأقَْرُب لِلتَّْقوى آَمُنوا كُونُوا قَّوامِيَن ِلّ
َ َخبِيٌر بِما تَْعَمُلوَن. َ ِإنَّ اّله  167َو اتَُّقوا اّله

 گويد:ب به افراد با ايمان كرده و مىكند، نخست خطااين آيه دعوت به قيام به عدالت مى

َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  يا ايد، همواره براى خدا قيام كنيد و به حق و عدالت گواهى دهيد:اى كسانى كه ايمان آورده»
ِ ُشَهداَء بِالْقِْسط.  «كُونُوا قَّواِميَن ِلّ

ها و نبايد كينه»دهد كه ان چنين هشدار مىسپس به يكى از عوامل انحراف از عدالت اشاره نموده، به مسلمان
ردد؛ زيرا هاى شخصى مانع از اجراى عدالت و موجب تجاوز به حقوق ديگران گهاى قومى و تصفيه حسابعداوت

 «وا.َأاّل تَْعِدلُ  َو اليَْجِرَمنَّكُْم َشنآُن قَْوٍم َعلى عدالت از همه اينها باالتر است:

ه پرهيزكارى بعدالت پيشه كنيد كه »فرمايد: بر مسئله عدالت تكيه كرده، مى دليل اهميت موضوعبار ديگر به
 .«اْعِدلُوا ُهَو َأقَْرُب لِلتَّْقوى تر است:نزديك

از خدا »كند: مى عنوان تأكيد اضافهترين ركن تقوا و پرهيزكارى است، براى سومين بار بهاز آنجاكه عدالت مهم
َ خَ  اعمال شما آگاه است:بپرهيزيد؛ زيرا خداوند از تمام  َ ِإنَّ اّله  «بِيٌر بِما تَْعَمُلوَن.َو اتَُّقوا اّله

 نكته: عدالت ركن مهم اسالم

تمام اصول و  در« توحيد»همانند « عدل»اى است كه به اهميت عدالت باشد؛ زيرا مسئله در اسالم كمتر مسئله
 عقيدتى و عملى، فردىگونه كه مسائل فروع اسالم ريشه دوانده است؛ يعنى همان

 135ص:  (

هى نخواهيم ت« عدل»يك را از روح و اجتماعى، اخالقى و حقوقى، از حقيقت توحيد و يگانگى جدا نيست، هيچ
 يافت.

از اصول مذهب و يكى از زير بناهاى فكرى مسلمانان شناخته شود. گرچه « عدل»بنابراين جاى تعجب نيست كه 
كه نخستين اصل از اصول دين  -يكى از صفات خداست و در اصل خداشناسى عدالتى كه جزء اصول مذهب است،

باشد، ولى ممتاز ساختن آن بسيار پر معناست. به همين دليل در مباحث اجتماعى اسالم بر هيچ مندرج مى -است
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كافى  عنوان نمونه براى درك اهميت اين موضوعاصلى به اندازه عدالت تكيه نشده است. مالحظه احاديث زير به
 فرمايد:است. پيامبر صلى اّله عليه و آله مى

شود، ظلم در شكل ظلمت تجسم از ظلم بپرهيزيد؛ زيرا در روز رستاخيز كه هر عملى به شكل مناسبى مجسم مى
 168اى از تاريكى، اطراف ظالمان را فراخواهد گرفت.خواهد يافت و پرده

 باشد.ت و ظلمت، منبع هرگونه عدم و فقدان مىدانيم، هر خير و بركتى در نور نهفته اسچنانكه مى

 در حديث ديگرى از آن حضرت آمده است:

 169بِالَْعدِل قاَمِت الّسماواُت َو اْْلرض.

 ها و زمين براساس عدل استوارند.آسمان

ر اين تنها زندگى محدود بشر دتوان درباره عدالت بيان نمود. بدين بيان، نهاين تعبير رساترين تعبيرى است كه مى
و عدالت )تعادل همه در پرت -ها و زميناز آسمان -شود، بلكه سرتاسر جهان هستىكره خاكى بدون عدالت برپا نمى

زنى، از اين اصول اى و به مقدار سر سونيروها و قرار گرفتن هر چيزى در جاى مناسب خود( برقرارند و اگر لحظه
 منحرف شوند، رو به نيستى خواهند گذارد.

 باشد كه:ن مضمون در اين حديث مىشبيه همي

لم. َمَع الْكُفر َو اليبقى الُملُك يَبقى»  «مَع الظُّ

ا اثر ستم در همين ها ممكن است كافر باشند و دوام يابند، اما اگر ظالم باشند، دوام نخواهند يافت؛ زيرحكومت
قى و نيز سياسى و اجتماعى و اخالهاى ومرجها، هرجها، ناراحتىها، اضطرابزندگى سريع و فورى است. جنگ

 خوبى بيانگر اينهاى اقتصادى در دنياى امروز بهبحران

 136ص:  (

 حقيقت است.
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اجراى »تر از آن كند بلكه مهمنمى« توصيه به عدالت»نمايد كه اسالم تنها اما توجه به اين نكته ضرورى مى
ها ابر و يا نوشتن در كتب، و يا گفتن آنها در البالى سخنرانىاست. خواندن اين آيات و روايات تنها بر فراز من« عدالت

كند، بلكه آن روز عظمت اين عدالتى، تبعيض و فساد اجتماعى را در جامعه اسالمى درمان نمىتنهايى درد بىبه
 گردد كه در متن زندگى مسلمانان پياده شود.دستورها آشكار مى

 

 

 

 

 

 

 هاى ديگربخش هفتم: جهان

 

 گفتار دوم:                                                                                    ول: گفتار ا

 هنگام مرگ و خوابگرفتن روح به                                                                          عالم ملكوت

 عالم مرگ )اقسام اجل(                                                                                عالم جن

 ناپذيرمرگ، واقعيتى اجتناب                                                                          عالم فرشتگان

 قبض روح كنندگان                                                                               عالم جنين

 عالم برزخجنين                                                                           مراحل تكامل

 ارتباط با عالم برزخ                                                                                           

 شاهدانى بر عالم برزخ                                                                                           



 گفتار سوم:

 هاى قيامتنشانه

 زمان برپايى قيامت

 انگيز قيامتصحنه هول

 قطع پيوندها

 ثبت و ضبط اعمال

 

 

 

 گفتار اول: عالم ملكوت، جن، فرشتگان و جنين

 

ن، جهان مادى اند كه در اين مياهاى مختلفى تقسيم نمودههاى گوناگون، هستى را به جهانن با نگرشدانشمندا
رو در اصطالح اسالمى از آن )طبيعت( يكى از اين عوالم است. اين جهان با حواس ظاهرى قابل درك است، از اين

ان و يا گزارش قواى روحى و عقالنى انسهاى ديگرى نيز هستند كه با شود. اما جهانتعبير مى« شهود»به عالم 
ن به آشود. از آنجاكه اين بخش هستى در حوزه درك حواس ظاهرى و ملموس ما نيست، از وحى شناخته مى

 گردد.تعبير مى« غيب»جهان 

 پردازد.اين بخش در قالب سه گفتار به تفسير آيات برگزيده درباره برخى از عوالم غيب مى

 عالم ملكوت

ُ مِْن َشىْ َأَو لَمْ  مواِت َو اْلَْرِض َو ما َخلََق اّله  170ٍء. يَْنُظُروا فِى َملَكُوِت السَّ
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ز براى تأكيد و بر آن ني« ت»و « واو»معناى حكومت و مالكيت است و اضافه به« ُملْك»ملكوت در اصل از ريشه 
 شود.مىباشد و معموال  به حكومت مطلقه خداوند بر سراسر عالم هستى گفته مبالغه مى

پرستانى ادن بتدها و زمين( دعوت نموده، با مخاطب قرار ها را به مطالعه عالم هستى )آسمانقرآن كريم انسان
بستند، ه و آله مىسوى توحيد و يكتاپرستى، تهمت جنون بر پيامبر اكرم صلى اّله عليكه در برابر دعوت آنان به

ا آفريده، از روى ها و زمين و مخلوقاتى كه خديا در حكومت آسمانآ»افزايد: اساس خواندن گفتار آنان مىضمن بى
 َأَو لَْم يْنظُروا فِى َملَكُوتِ  دقت و فكر نظر نيفكندند؟:

 202ص:  (

ُ ِمْن َشىْ  مواِت َو اْْلَْرِض َو ما َخلََق اّله  «ِء.السَّ

يده نشده و هدفى انگيز، بيهوده آفراين انديشه براى آن است كه بدانند اين عالم وسيع آفرينش با نظامى حيرت
 ست.ابراى آن بوده و دعوت پيامبر درحقيقت دنباله همان هدف آفرينش، يعنى تكامل و تربيت انسان 

ن به حق را نظر افكندن در نظام شگرف اين عالم كه پهنه ملك و ملكوت خداست، هم نيروى خداپرستى و ايما
سان را به در اين عالم بزرگ و منظم است و در هر دو صورت انكند و هم روشنگر وجود هدفى مهم تقويت مى

 فرستد.جستجوى نماينده خدا و رحمتى كه بتواند هدف آفرينش را پياده كند، مى

 171عالم جن

زيادى در  آيد، موجودى است ناپيدا كه براى او مشخصاتچنانكه از مفهوم لغوى اين كلمه به دست مى« جن»
 قرآن ذكر شده؛ از جمله:

 . موجودى است كه از شعله آتش خلق شده، بر خالف انسان كه از خاك آفريده شده است:1

 172«َو َخلََق الَْجانَّ ِمْن ماِرجٍ ِمْن ناٍر.»

 . داراى علم و ادراك و تشخيص حق از باطل و قدرت منطق و استدالل است )آيات سوره جن(.2

 ن(.. داراى تكليف و مسئوليت است )آيات سوره جن و الرحم3
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 173«َو َأنّا مِّنا الّصالُِحوَن َو ِمّنا ُدوَن ذلَِك.» . گروهى از آنها مؤمن صالح و گروهى كافرند:4

ا الْقاِسُطوَن فَكانُوا لَِجَهنََّم َحَطبا .» . آنها داراى حشر و نشر و معادند:5  174«َو َأمَّ

 عدها ممنوع شدند:ها و خبرگيرى و استراق سمع داشتند، اما ب. آنها قدرت نفوذ در آسمان6

ْمعِ فََمْن يَْستَمِعِ اآْلَن يَِجْد لَُه ِشهابا  َرَصدا .»  175«َو َأنّا كُّنا نَْقُعُد ِمْنها َمقاِعَد لِلسَّ

 كردند و با آگاهى محدودى كه نسبت به بعضى ازها ارتباط برقرار مى. آنها با برخى انسان7

 203ص:  (

نِْس يَُعوُذوَن بِِرجاٍل ِمَن الِْجنِّ فَزاُدوُهْم » پرداختند:مى هااسرار نهانى داشتند، به اغواى انسان َُّه كاَن ِرجاٌل ِمَن اْْلِ َو أَن
 176«َرَهقا .

ها نيز چنين گونه كه در ميان انسانشوند كه از قدرت زيادى برخوردارند؛ همان. در ميان آنها افرادى يافت مى8
يكى از گردنكشان جن به سليمان گفت من  177تِيَك بِِه قَبَْل َأْن تَُقوَم ِمْن َمقاِمَك:قاَل ِعفِْريٌت ِمَن الِْجنِّ َأنَا آ» است:

 «آورم!تخت ملكه سبا را پيش از آنكه از جاى برخيزى از سرزمين او به اينجا مى

ِِّه ...*  َو ِمَن الِْجنِّ َمْن يَْعَمُل بَْينَ » توانند برخى كارهاى مورد نياز انسان را انجام دهند:. آنها مى9 يََديِْه بِِإْذِن َرب
گروهى از جن پيش روى سليمان به اذن پروردگار  178يَْعَمُلوَن لَُه ما يَشاُء ِمْن َمحاِريَب َو تَماثِيَل َو ِجفاٍن كَالَْجواِب:

 «كردند.ها، و ظروف بزرگ غذا تهيه مىكردند، و براى او معبدها، تمثالكار مى

 179«َو الَْجانَّ َخلَْقناُه ِمْن قَبْل.» ها بوده است:ل از خلقت انسان. خلقت آنها در روى زمين قب10

پندارند كه آنها از ما بهترند، انسان شود كه برخالف آنچه عوام مىخوبى استفاده مىافزون بر اين، از آيات قرآن به
نيز به پيامبر اسالم كه از نوع بشر ها برگزيده شدند و آنها نوعى است برتر از آنها؛ زيرا تمام پيامبران الهى از انسان
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كه بنا به تصريح قرآن آن  -بود، ايمان آوردند و از او تبعيت كردند. اصوال  واجب شدن سجده برشيطان در برابر آدم
 دليلى بر فضيلت نوع انسان بر جن است. 180-روز از )بزرگان( طايفه جن بود

ز هرگونه خرافه و اشود كه خالى موجود ناپيدا استفاده مىتا اينجا سخن از مطالبى بود كه از قرآن درباره اين 
اند كه با عقل و منطق ناسازگار مسائل غيرعلمى است. مردم عوام و ناآگاه خرافات زيادى درباره اين موجود ساخته

نكه آنها شود؛ از جمله ايشود، مشتى خرافات نيز با آن تداعى مىسان كه وقتى كلمه جن گفته مىاست؛ آن
توز و بد هدار هستند و همچنين موذى و پر آزار، كيندار و سمهاى عجيب و غريب دارند و موجوداتى دملشك

 هايى را به آتش كشند!رفتارند كه ممكن است از ريختن يك ظرف آب داغ در يك نقطه خالى، خانه

 ل قبولكه اگر موضوع وجود جن از اين خرافات پيراسته شود، اصل مطلب كامال  قابدرحالى

 204ص:  (

دان علوم طبيعى بينيم، نداريم. بلكه دانشمناست؛ چرا كه هيچ دليلى بر انحصار موجودات زنده به آنچه ما مى
قابل درك نيستند،  تواند درك كند، در برابر موجوداتى كه با حواسگويند: موجوداتى كه انسان با حواس خود مىمى

كرد در يك قطره آب يا يك بينى كشف نشده بود، كسى باور نمىزنده ذرهناچيز است. تا اين اواخر كه موجودات 
 قطره خون، هزاران هزار موجود زنده باشد كه انسان قدرت ديدن آنها را نداشته باشد.

شنود. ىمبيند و گوش ما امواج صوتى محدودى را هاى محدودى را مىگويند: چشم ما رنگنيز دانشمندان مى
 ت.كه با چشم و گوش ما قابل درك نيست، بسيار بيش از آن است كه قابل درك اسها و صداهايى رنگ

ر نفى آن وجود بخبر داده و از سوى ديگر هيچ دليل عقلى  -تر ذكر شدهايى كه پيشبا ويژگى -قرآن از وجود جن
 ندارد. بنابراين بايد آن را پذيرفت و از توجيهات غلط و ناروا برحذر بود.

گردد، ا را شامل مىشود كه انواع موجودات ناپيدتر اطالق مىفتنى است كه جن گاه بر مفهومى وسيعاين نكته نيز گ
ناتى كه با چشم ديده اند و آنهايى كه عقل و درك ندارند و حتى گروهى از حيوااعم از آنهايى كه داراى عقل و درك

ز پيامبر صلى اّله اد. شاهد اين سخن روايتى است اند، نيز مشمول اين معناينها پنهانشوند و معموال  در النهمى
 عليه و آله:
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صورت مارها و صنفى خداوند جن را پنج صنف آفريده است: صنفى مانند باد در هوا )ناپيدا هستند( و صنفى به
 181اند كه بر آنها حساب و عقاب است.اند و صنفى از آنها مانند انسانها و صنفى حشرات زمينصورت عقرببه

ها در مورد جن گفته توجه به اين روايت و مفهوم گسترده آن، بسيارى از مشكالتى كه در روايات و داستان با
 خوانيم:شود، حل خواهد شد. مثال  در برخى روايات از اميرمؤمنان عليه السالم مىمى

ه از قسمت شكسته ظرف و طرف دستگيره آن آب نخوريد؛ زيرا شيطان روى دستگيره و قسمت شكست
 182نشيند.مى

نواع ااست، و از سويى جاى شكسته ظرف و همچنين دسته آن محل اجتماع « جن»از « شيطان»از آنجا كه 
 ،«مفهوم عام»به « جن و شيطان»رسد كه هاست، بعيد به نظر نمىميكرب

 205ص:  (

ه داراى فهم و شعور معناى موجودى است كگونه موجودات را نيز شامل شود، هرچند معناى خاصى دارد كه بهاين
 183و مسئوليت و تكليف است و روايات در اين زمينه فراوان است.

 عالم فرشتگان

مواِت َو اْْلَْرِض جاِعِل الَْمالئِكَِة ُرُسال  ُأولِى َأْجنَِحٍة َمثْنى ِ فاِطِر السَّ َو ثاُلَث َو ُرباَع يَِزيُد ِفى الَْخلِْق ما يَشاُء ِإنَّ  الَْحْمُد ِلّ
 َ  184ٍء قَِديٌر.كُلِّ َشىْ   َعلىاّله

 فرمايد:شود، مىهاى حمد، سبأ و كهف با حمد پروردگار شروع مىآغاز سوره فاطر مانند سوره

و اها و مواهب هستى از وجود ها و زمين است و همه نعمتحمد مخصوص خداوندى است كه خالق آسمان»
مواتِ  گيرد:سرچشمه مى ِ فاِطِر السَّ  «َو اْْلَْرِض. الَْحْمُد ِلّ

معناى شكافتن است، و چون آفرينش موجودات همانند شكافته شدن ظلمِت در اصل به« فطور»از ماده « فاطر»
ويژه با توجه به علوم روز رود، بهكار مىعدم، و بيرون آمدن نور هستى است، اين تعبير درمورد خلقت و آفرينش به
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هايى از آن جدا تدريج شكافته شده و بخشه واحدى بوده كه بهگويد مجموعه عالم هستى در آغاز تودكه مى
 گيرد.ترى به خود مىتر و روشنبر ذات پاك خداوند مفهوم تازه« فاطر»گرديده، اطالق كلمه 

رشتگان نهاده شده، برعهده ف -به حكم اينكه عالم، عالم اسباب است -از آنجاكه تدبير اين عالم از سوى پروردگار
خداوندى كه »گويد: هاى عظيمى كه پروردگار در اختيارشان گذارده، سخن مىآفرينش آنها و قدرت بالفاصله از

الئِكَِة ُرُسال  ُأولِى َأْجنَِحٍة جاِعِل الْمَ  اند:گانه و چهارگانههاى دوگانه، سهفرشتگان را رسوالنى قرار داد كه داراى بال
 «َو ثاُلَث َو ُرباَع. َمثْنى

يَِزيُد فِى  واناست:افزايد؛ چرا كه او بر هر چيزى قادر و تخداوند هرچه بخواهد، در آفرينش مى» افزايد:سپس مى
َ َعلى  «ٍء قَِديٌر.كُلِّ َشىْ  الَْخلِْق ما يَشاُء ِإنَّ اّله

ه چيز است؟ آيا شود و آن اينكه رسالت مالئكه و فرشتگان كه در اين آيه آمده، در چدر اينجا پرسشى مطرح مى
ان برعهده گرفتن سالت تشريعى است )يعنى همان پيام آوردن از سوى خدا براى انبيا(، يا رسالت تكوينى كه همر

 هاى مختلف در جهان آفرينش است؟ يا اينكه هر دو جهت است؟مأموريت

 206ص:  (

هاى متعدد ها و زمين بود و در جمله مورد بحث نيز از بالاز آنجا كه در جمله قبل سخن از آفرينش آسمان
 185سخن رفته و از سويى عنوان رسالت را براى همه فرشتگان قائل شده، -هاى قدرت آنهاستكه نشانه -فرشتگان

است « رسالت تشريعى»كار رفته كه هم شامل اى بهرسد كه رسالت در اينجا در معناى گستردهچنين به نظر مى
 «.رسالت تكوينى»و هم 

رسالت »و آوردن پيام وحى به انبيا در قرآن بسيار است، اگرچه اطالق آن بر  «رسالت تشريعى»اطالق رسالت بر 
رسوالن ما )فرشتگان ما(  186إنَّ ُرُسلَنا يَكتُبوَن ما تَمكُرون:» خوانيم:نيز كم نيست. در سوره يونس مى« تكوينى

 خوانيم:و در سوره انعام مى« نويسند.مكرهاى شما را مى

تا زمانى كه مرگ يكى از شما فرارسد، رسوالن ما او را قبض روح  187ُم الَْمْوُت تََوفَّتُْه ُرُسُلنا:َحتَّى ِإذا جاَء َأَحَدكُ »
 «كنند.مى
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َو لَّما جاَءت » در سوره عنكبوت نيز درمورد فرشتگانى كه مأمور در هم كوبيدن سرزمين قوم لوط بودند، آمده است:
هنگامى كه رسوالن ما نزد ابراهيم  188ا ُمْهلِكُوا َأْهِل هِذِه الَْقْريَِة ِإنَّ َأْهلَها كانُوا ظالِِميَن:قالُوا ِإنّ  ُرُسُلنا ِإبْراِهيَم بِالْبُْشرى

 «آمدند، گفتند ما اهل اين آبادى را هالك خواهيم كرد؛ چرا كه مردمى ستمگرند.

شود، آنها محسوب مىهاى هاى مختلفى برعهده فرشتگان نهاده شده كه رسالتدر آيات ديگر قرآن نيز مأموريت
 بنابراين رسالت مفهوم وسيعى دارد.

 گانه و چهارگانه چيست؟هاى دوگانه، سههاى فرشتگان، آن هم بالاما منظور از بال

ى از آنها نسبت به بعيد نيست منظور از بال و پر در اينجا قدرت جوالن و توانايى بر فعاليت بوده باشد كه برخ
ها قائل شده كه بعضى داراى چهار رو براى آنها سلسله مراتبى در بالبيشترند. از اين برخى برتر و داراى توانايى

 اند.اى نيز داراى هشت بال)دو دو( و برخى داراى شش بال و پاره« مثنى»بال 

باشد. از معناى بال پرندگان است كه همانند دست براى انسان مى)بر وزن جمال( به« جناح»جمع « أجنحه»
ا در عربى كنايه از يال وسيله نقل و انتقال پرندگان و حركت و فعاليت آنهاست، گاه اين كلمه در فارسى آنجاكه ب

 وسيله حركت و اعمال قدرت و توانايى است، مثال  گفته

 207ص:  (

د، يا فالن كس شود فالن كس بال و پرش سوخته شد، كنايه از اينكه نيروى حركت و توانايى از او سلب گرديمى
امثال اين تعبيرات كه  وگويند انسان بايد با دو بال علم و عمل پرواز كند ا زير بال و پر خود گرفت، يا اينكه مىر

و « لوح»و « كرسى»و « عرش»همگى بيانگر معناى كنايى اين كلمه است. در موارد ديگر نيز تعبيراتى مانند 
 ظر است، نه جسم مادى آن.شود كه معموال  مفاهيم معنوى آنها مورد نديده مى« قلم»

توان الفاظ قرآنى را بر غير معانى ظاهرى آنها حمل كرد، اما در آنجا كه قراين روشنى داريم، البته بدون قرينه نمى
جبرئيل ششصد بال دارد! و هنگامى كه با اين حالت پيامبر »شود. در برخى روايات آمده است: مشكلى ايجاد نمى

اى خداوند فرشته»يا اينكه  189«ه را مالقات كرد، ما بين زمين و آسمان را پر كرده بود!اسالم صلى اّله عليه و آل
يا اينكه  190«اى )تيز پرواز( است!وسيله پرندهدارد كه ما بين نرمى گوش او تا چشمش به اندازه پانصد سال راه به

 فرمايد:البالغه هنگامى كه سخن از عظمت فرشتگان پروردگار در ميان است، مىدر نهج
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بعضى از فرشتگان چنان عظمت دارند كه پاهايشان در طبقات پايين زمين ثابت است و گردنشان از آسمان برين 
 191هايشان براى حمل عرش پروردگار متناسب است!برتر. اركان وجودشان از اقطار جهان بيرون رفته و شانه

ظمت معنوى و نى مادى حمل كرد، بلكه بيانگر عهاى جسماتوان بر جنبهگونه تعبيرات را نمىروشن است كه اين
 ابعاد قدرت آنهاست.

ا هواى فشرده آيد؛ چرا كه اطراف كره زمين ركار مىدانيم كه بال تنها براى حركت در جو زمين بهدر ضمن مى
لى هنگامى كه از روند، و توانند باال و پايينگيرند و مىوسيله بالشان روى امواج هوا قرار مىفراگرفته و پرندگان به

نظير درست مانند  ترين تأثيرى براى حركت ندارد و از اينجو زمين خارج شويم، در آنجا كه هوا نيست، بال كوچك
ان باالتر است، نيازى اى كه پاهاى او در اعماق زمين و سر او از برترين آسمساير اعضا است. از اين گذشته، فرشته

 به پرواز جسمانى ندارد.

افزايد( اشاره به افزايش ود مى)هرچه بخواهد، بر آفرينش خ« يَِزيُد فِى الَْخلِْق ما يَشاءُ »اينكه آيا جمله  پرسش ديگر
 اند؟ و يابال و پر فرشتگان است، آن گونه كه برخى مفسران گفته

 208ص:  (

 گيرد؟ت مىت صورهايى كه در آفرينش موجوداشود و هم ساير افزايشمعناى وسيعى دارد كه هم آن را شامل مى

دهد سو، و برخى روايات اسالمى كه در تفسير آيات فوق وارد شده از سوى ديگر، نشان مىمطلق بودن جمله از يك
تر است. از جمله در حديثى از پيامبر اسالم صلى اّله عليه و آله كه در تفسير اين جمله آمده معناى دوم مناسب

 192«موى زيباست.منظور صورت زيبا و صداى زيبا و »است: 

قرآن را با صداى زيبا زينت بخشيد؛ چرا كه صداى »خوانيم: در حديث ديگرى از پيامبر صلى اّله عليه و آله مى
 193«يَِزيُد فِى الَْخلِْق ما يَشاء. افزايد. سپس اين آيه را تالوت فرمود:خوب بر زيبايى قرآن مى

 نكته: مالئكه در قرآن
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ها و وظايف فرشتگان سخن ها، مأموريتد شده است. آيات زيادى درباره صفات، ويژگىدر قرآن از مالئكه فراوان يا
اين دليل بر اهميت  وگويد و حتى ايمان به مالئكه را در رديف ايمان به خدا و انبيا و كتب آسمانى قرار داده مى

 بنيادى اين مسئله است:

ِِّه  ُسوُل بِما ُأنِْزَل ِإلَيِْه مِْن َرب ِ آَمَن الرَّ ِ َو َمالئِكَتِِه َو كُتُبِِه َو ُرُسلِِه.َو الُْمْؤمُِنوَن كُلٌّ آَمَن ب  اّله

ها پيامبر اسالم به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ايمان آورده و مؤمنان نيز به خدا و فرشتگان او و كتاب
 194و رسوالنش همگى ايمان دارند.

ها راهى جز ادله نقلى نيست، ت كه براى اثبات آن با اين صفات و ويژگىاى اسشك وجود فرشتگان از امور غيبيهبى
 رو به حكم ايمان به غيب بايد وجود آنها را پذيرفت.از اين

 شمرد:هاى آنها را چنين برمىقرآن مجيد و روايات ويژگى

 195«ُموَن.بَْل ِعباٌد ُمكْرَ » . فرشتگان موجوداتى عاقل و باشعورند و بندگان گرامى خدا هستند:1

 196«اليَْسبُِقونَُه بِالَْقْوِل َو ُهْم بَِأْمِرِه يَْعَمُلوَن.» كنند:. آنها سر بر فرمان خدا دارند و هرگز معصيت نمى2

 209ص:  (

 198و گروهى نيز مدبرات امرند. 197. خداوند وظايف مهم و بسيار متنوعى برعهده آنها نهاده: گروهى حامالن عرش3
گروهى حافظان انسان از خطرها  200اى نيز مراقبان اعمال بشرند.و دسته 199اند.ارواح برخى فرشتگان قبض كننده

 203ها امدادگرند.گروهى براى مؤمنان در جنگ 202اند.و برخى مأمور عذاب و مجازات اقوام سركش 201اندو حوادث
 204اند.و گروهى نيز براى انبيا مبلغان وحى و آورندگان كتب آسمانى
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 خوانيم:تسبيح و تقديس خداوند هستند، چنانكه در سوره شورى مى . آنها پيوسته مشغول4

ِِّهْم َو يَْستَْغِفُروَن لَِمْن فِى اْْلَْرِض:» جا فرشتگان تسبيح و حمد پروردگار خود را به 205َو الَْمالئِكَُة يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َرب
 «كنند.آورند و براى كسانى كه در زمين هستند، استغفار مىمى

 -بدون استثنا -ا اين حال انسان به حسب استعداد تكامل، از آنها برتر و واالتر است؛ تا آنجا كه همه فرشتگان. ب5
 206خاطر آفرينش آدم به سجده افتادند و آدم معلم آنها گشت.به

خوانيم: ىشوند؛ چنانكه در سوره مريم مآيند و بر انبيا و حتى غيرانبيا ظاهر مىصورت انسان درمى. آنها گاه به6
 207«فََأْرَسلْنا ِإلَْيها ُروَحنا فَتََمثََّل لَها بََشرا  َسِويًّا.» صورت انسان موزون بر مريم ظاهر شد:فرشته بزرگ الهى به

 حتى از ذيل اين 208هايى بر ابراهيم و بر لوط ظاهر شدند.صورت انساندر جايى ديگر نيز به

 210ص:  (

 209نها را به همان اشكال موزون انسانى ديدند.شود كه قوم لوط آآيات استفاده مى

ست؟ ظاهر آيات صورت تمثل و تصرف در قوه ادراك ااما آيا ظهور در چهره انسان، يك واقعيت عينى است، يا به
 اند.رساند، هر چند بعضى مفسران بزرگ معناى دوم را برگزيدهقرآن معناى اول را مى

رو قابل مقايسه با آدميان نيست. شمار آنها به قدرى زياد است كه به هيچ شود كه. از روايات اسالمى استفاده مى7
خوانيم: هنگامى كه از آن حضرت پرسيدند آيا تعداد فرشتگان بيشترند يا در روايتى از امام صادق عليه السالم مى

ند از عدد ذرات ها بيشترسوگند به خدايى كه جانم به دست اوست! فرشتگان خدا در آسمان»ها؟ فرمود: انسان
 210«كند.اى تسبيح و تقديس خدا مىهاى زمين، و در آسمان جاى پايى نيست، مگر اينكه در آنجا فرشتهخاك

نوشند و نه ازدواج دارند. در حديثى از امام صادق عليه السالم آمده است: خورند و نه آب مى. آنها نه غذا مى8
 211«اند.كنند، بلكه با نسيم عرش الهى زندهدواج نمىنوشند و ازخورند و آب نمىفرشتگان غذا نمى»
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 گويد:. آنها نه خواب دارند، نه سستى و غفلت؛ چنانكه على عليه السالم در حديثى چنين مى9

گردد و عقل آنها گرفتار سهو و نسيان در آنها نه سستى است و نه غفلت و نه عصيان ... خواب بر آنها چيره نمى
 212گيرند.گرايد و در صلب پدران و رحم مادران قرار نمىسستى نمى شود. بدن آنها بهنمى

و ما » اند و برخى نيز هميشه در سجود.. آنها مقامات مختلف و مراتب متفاوت دارند: برخى هميشه در ركوع10
هريك از ما مقام معلومى دارد. ما همواره  213وَن:ِمّنا ِإاّل لَُه َمقاٌم َمْعُلوٌم* َو ِإنّا لََنْحُن الّصافُّوَن* َو ِإنّا لََنْحُن الُْمَسبِّحُ 

 «گوييم.كشيده منتظر فرمان او هستيم و پيوسته تسبيح او مىصف

اند و فرشتگانى دارد كه تا خداوند فرشتگانى دارد كه تا روز قيامت در ركوع»گويد: امام صادق عليه السالم مى
 214«قيامت در سجودند.

 211ص:  (

 عالم جنين

نْساَن مِْن نُْطفٍَة َأْمشاجٍ نَبْ  َهْل َأتى ْهِر لَْم يَكُْن َشْيئا  َمْذكُورا * ِإنّا َخلَْقَنا اْْلِ نْساِن ِحيٌن مَِن الدَّ تَلِيِه فََجَعلْناُه َعلَى اْْلِ
 215َسِميعا  بَِصيرا .

ى بر انسان النآيا چنين نيست كه زمانى طو»فرمايد: در اين آيات از آفرينش انسان سخن رفته است و نخست مى
ْهِر لَْم يَ  َهْل َأتى گذشت كه چيزى قابل ذكر نبود؟: نْساِن ِحيٌن ِمَن الدَّ  «كُْن َشْيئا  َمْذكُورا .َعلَى اْْلِ

ه در جو زمين كها، در البالى قطرات آب درياها، در هوايى اى ميان خاكآرى، ذرات وجود او هر كدام در گوشه
ود و او در ميان آنها اى از اين سه محيط پهناور افتاده باو هر كدام در گوشههست، پراكنده بود. مواد اصلى وجود 

 درحقيقت گم شده و چيز قابل ذكرى نبود.

م است؟ آيه بعد كه شود، يا منظور حضرت آد، نوع انسان است و عموم افراد بشر را شامل مى«انسان»آيا منظور از 
 روشنى بر معناى اول است.گويد ما انسان را از نطفه آفريديم، قرينه مى
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ن را از نطفه مختلطى ما انسا»فرمايد: بعد از اين مرحله، نوبت به آفرينش انسان، و موجود قابل ذكر شدن است، مى
ِ ِإنّا َخلَْقَنا اْْلِ  رو او را شنوا و بينا قرار داديم:آزماييم، از اينآفريديم و او را مى لْناُه يِه فََجعَ نْساَن مِْن نُْطفٍَة َأْمشاجٍ نَبْتَل

 «َسِميعا  بَِصيرا .

 ء مخلوط است.معناى شى)بر وزن مريض( به« مشيج»)بر وزن نسج يا بر وزن سبب( يا « مشج»جمع « امشاج»

بوده « اوول» و« اسپر»ممكن است اشاره به اختالط نطفه مرد و زن و تركيب « نطفه مخلوط»آفرينش انسان از 
 بيت عليهم السالم اجماال  به آن اشاره شده است.اهلگونه كه در روايات باشد همان

وجود دارد، يا  -ها و مانند آناز نظر عامل وراثت از طريق ژن -يا اشاره به استعدادهاى مختلفى كه در درون نطفه
با ختالط همه اينها ااشاره به اختالط مواد مختلف تركيبى نطفه )چرا كه از دهها ماده مختلف تشكيل يافته( و يا 

تطورات نطفه در  تر است. اين احتمال نيز داده شده كه امشاج بهتر و مناسبيكديگر، كه اين معنا از همه جامع
 دوران جنينى اشارت دارد.

ست و اين يكى از ا« تكليف، تعهد، مسئوليت، آزمايش و امتحان»اشاره به رسيدن انسان به مقام « نبتليه»جمله 
 موده است.ن« تكليف و مسئوليت»كه به انسان كرامت فرموده و او را شايسته ترين مواهب خداوند است بزرگ

 212ص:  (

كند وش اشاره مىبدون آگاهى ممكن نيست، در آخر آيه به ابزار شناخت و چشم و گ« آزمايش و تكليف»از آنجاكه 
سان از ادراكات حسى دراكات انشود كه ريشه همه اها قرار داده است. از اين تعبير استفاده مىكه در اختيار انسان

سالمى است. در ااوست. به تعبير ديگر، ادراكات حسى، مادر همه معقوالت است و اين نظريه بسيارى از فالسفه 
 ميان فالسفه يونان، ارسطو نيز طرفدار همين نظر بوده است.

 مراحل تكامل جنين

نْساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطينٍ  * ثُمَّ َجَعلْناُه نُْطفَة  ِفى قَراٍر َمِكيٍن* ثُمَّ َخلَْقَنا النُّْطفََة َعلََقة  فََخلَْقَنا الَْعلََقَة َو لََقْد َخلَْقَنا اْْلِ
ُ َأحْ   216َسُن الْخالِِقيَن.ُمْضَغة  فََخلَْقَنا الُْمْضَغَة ِعظاما  فَكََسْونَا الِْعظاَم لَْحما  ثُمَّ َأنَْشْأناُه َخلْقا  آَخَر فَتَباَرَك اّله

                                                           
 .12 -14(: 23(. مؤمنون) 1)  216



نْساَن مِْن ُساللٍَة مِْن  اى از گل آفريديم:ما انسان را از چكيده و خالصه»گويد: ر آيه نخست مىد َو لََقْد َخلَْقَنا اْْلِ
 217«ِطيٍن.

ارزش اكى بىآرى، اين گام نخست است كه انسان، اشرف موجودات، با آن همه عظمت، استعداد و شايستگى از خ
 آفريده شده است.

 «اُه نُْطفَة  فِى قَراٍر َمِكيٍن.ثُمَّ َجَعلْن اى قرار داديم، در قرارگاهى امن:سپس او را نطفه»كند: مى در آيه بعد اضافه

اند و در گل برخاسته وكند كه از خاك اشاره مى -اعم از آدم و فرزندان او -هانخستين آيه به آغاز وجود همه انسان
 دهد.حم توجه مىرنطفه نر و ماده و قرار گرفتن در قرارگاه  دومين آيه نيز به تداوم نسل آدم از طريق تركيب

ن است؛ آن هم در )قرارگاه امن و امان( اشاره به موقعيت خاص رحم در بدن انسا« قرار مكين»تعبير از رحم به 
ستخوان اها از يك سو، محفوظترين نقطه بدن كه از هر طرف كامال  تحت حفاظت است. ستون فقرات و دنده

ها به عمل هاى متعدد شكم از سوى سوم و حفاظتى كه از ناحيه دستد لگن خاصره از سوى ديگر، پوششنيرومن
 آيد از سوى چهارم، همگى شواهدمى

 213ص:  (

 اين قرارگاه امن و امان است.

ى در آن كه يكى بعد از ديگر -هاى گوناگون خلقتآور سير نطفه در رحم مادر و چهرهسپس به مراحل شگفت
اى صورت خون بستهسپس ما نطفه را به»فرمايد: اشاره كرده و مى -شودرگاه امن و دور از دست بشر ظاهر مىقرا

صورت ن را بهكه شبيه گوشت جويده است، تبديل كرديم و سپس آ« مضغه»درآورديم و بعد اين خون بسته را به 
لَْقَنا َعلََقة  فََخلَْقَنا الَْعلََقَة ُمْضَغة  فَخَ  مَّ َخلَْقَنا النُّْطفَةَ ثُ  ها گوشت پوشانديم:استخوان در آورديم و از آن پس بر استخوان

 «الُْمْضَغَة ِعظاما  فَكََسْونَا الِْعظاَم لَْحما .

دهد، هر كدام براى خود اى را تشكيل مىگانهاين چهار مرحله متفاوت كه به همراه مرحله نطفه بودن، مراحل پنج
ته و درباره آن دقت مورد بررسى قرار گرفشناسى امروز بهها كه در علم جنيناز شگفتى عالم عجيبى دارد، مملو

گفت، هاى آن سخن مىاند، اما روزى كه قرآن از اين مراحل مختلف خلقت جنينى انسان و شگفتىها نوشتهكتاب
 از اين علم و دانش اثرى نبود.
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ه و پرمعنا اشاره مرحله آفرينش بشر است، با تعبيرى سربست تريندر پايان آيه به آخرين مرحله كه در واقع مهم
 «.ثُمَّ َأنَْشْأناُه َخلْقا  آَخرَ  اى بخشيديم:سپس ما او را آفرينش تازه»فرمايد: كرده، مى

ُ َأْحَسُن الْ  بزرگ و پر بركت است، خدايى كه بهترين خلق كنندگان است:»  «خالِِقيَن.فَتَباَرَك اّله

ها كده رحم اين چنين تصوير بديعى با اين همه عجايب و شگفتىنظير كه در ظلمتنمايى بىرتآفرين بر اين قد
زند! آفرين بر آن علم و حكمتى كه اين همه استعداد و شايستگى را در چنين موجود ناچيزى بر قطره آبى نقش مى

 218نظيرش!كند! آفرين بر او و بر خلقت بىايجاد مى

ر از خدا آفريدگار ديگرى آورد كه مگر غيوجود مى)بهترين آفرينندگان( اين سؤال را به« قِينَأْحَسُن الْخالِ »تعبير 
وجيهات نيست و كه نيازى به اين تاند؛ درحالىوجود دارد؟ برخى از مفسران توجيهات گوناگونى براى آيه كرده

ا خلق غير او از بت. البته خلق خدا گيرى و صنعت، درباره غير خداوند نيز صادق اسمعناى اندازهبه« خلق»كلمه 
 جهات گوناگونى متفاوت است:

تواند با تنها مى آفريند؛ حال آنكه اگر انسان بخواهد چيزى را ايجاد كند،. خداوند ماده و صورت اشيا را مى1
، يا از آهن اى بسازداى به آن ببخشد مثال  از مصالح ساختمانى خانهاستفاده از مواد موجود اين جهان صورت تازه

 اى اختراع كند.و فوالد، اتومبيل يا كارخانه

 214ص:  (

ُ خالُِق كُلِّ َشىْ » باشد:. خلقت و آفرينش خداوند، نامحدود است و او آفريدگار همه چيز مى2 كه درحالى 219«ءٍ اّله
است، اما خلق و ابداع هها و نقصتواند ابداع كند و گاه توأم با انواع ضعفانسان موجودات بسيار محدودى را مى

 پروردگار خالى از هرگونه عيب و نقص است.

اذن او در عالم حتى برگى يابد، آن نيز به اذن و فرمان خداست كه بى. در آنجا كه انسان بر اين امر توانايى مى3
يِن َو ِإْذ تَ » خوانيم:جنبد؛ چنانكه درباره حضرت مسيح عليه السالم در سوره مائده مىبر درختى نمى ْخلُُق مَِن الطِّ

ْيِر بِِإْذنِى:  «كردى.در آن هنگام كه تو از گل، صورتى همچون صورت پرنده به اذن من خلق مى 220كََهْيئَِة الطَّ

 نكته: آخرين مرحله تكامل انسان در رحم
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است، اما شده « خلق»اى كه براى آفرينش انسان در آيه فوق ذكر گرديده، همه جا تعبير به گانهدر مراحل پنج
 برد.كار مىرا به« انشاء»رسد، تعبير هنگامى كه به آخرين مرحله مى

است. اين تعبير نشان « ايجاد كردن چيزى توأم با تربيت آن»معناى اند، بهشناسان گفتهگونه كه واژههمان« انشاء»
اى ال  متفاوت است؛ مرحلهدهد مرحله اخير با مراحل قبل )مرحله نطفه، علقه، مضغه، گوشت و استخوان( كاممى

 گويد:مهم كه قرآن از آن سر بسته ياد كرده و تنها مى

ُ َأْحَسُن الْخالِقِيَن.»گويد: و بال فاصله مى« اى داديمسپس ما به آن آفرينش تازه»  «فَتَباَرَك اّله

كند و به جنبش شود و حس و حركت پيدا مىاى است كه جنين وارد مرحله حيات انسانى مىاين همان مرحله
)دميدن روح در كالبد( تعبير شده است. در اينجا انسان « نفخ روح»آيد كه از آن در روايات اسالمى به مرحله درمى

ها گام با يك جهش بزرگ زندگى نباتى و گياهى را پشت سر نهاده، به جهان حيوانات و از آن برتر به جهان انسان
رو كافى نبود، از اين« ثم خلقنا»قدرى زياد است كه تعبير از آن با جمله هگذارد كه فاصله آن با مرحله قبل بمى
سازد؛ تا جايى يابد كه او را از همه جهان ممتاز مىاى مىفرمود. در اينجاست كه انسان ساختمان ويژه« ثُمَّ َأنَْشْأناه»

 دهد.كه به او شايستگى خالفت خدا در زمين مى

 راستى شايستهشود و بهمنطوى و پيچيده مى« جرم صغير»هايش در اين شگفتى با همه« عالم كبير»سان بدين
ُ َأْحَسُن الْخالِِقينَ »  است. «تبارك اّله

 

 

 

 

 

 

 

 گفتار دوم: عالم مرگ و برزخ

 



 هنگام مرگ و خوابگرفتن روح به

ُ يَتََوفَّى اْْلَنْفَُس ِحيَن َمْوتِها َو الَّتى لَْم تَُمْت ِفى َمنامِ  َأَجٍل  ِإلى َعلَْيَها الَْمْوَت َو يُْرِسُل اْْلُْخرى ها فَُيْمِسُك الَّتى قَضىاّله
ى ِإنَّ فِى ذلَِك آَلياٍت لَِقْوٍم يَتَفَكَُّروَن.  221ُمَسمًّ

گويد: ها و از جمله حيات و مرگشان به دست خداست، مىقرآن كريم براى اينكه روشن سازد همه چيز انسان
ُ يَتََوفَّى اْْلَنُْفَس ِحيَن َمْوتِها. كند:هنگام مرگ قبض مىهخداوند ارواح را ب»  222«اّله

 223«َو الَّتى لَْم تَُمْت فِى َمناِمها. گيرد:هنگام خواب مىاند نيز بهو ارواحى را كه نمرده»

 هنگام خواب بهاست و شكل ضعيفى از آن؛ چرا كه رابطه روح با جسم به« مرگ»برادر « خواب»بدين ترتيب 
 افزايد:شود. سپس مىرسد و بسيارى از پيوندهاى اين دو قطع مىحداقل مى

شوند( و بيدار نمى اى كه هرگز از خوابگونهدارد )بهارواح كسانى را كه فرمان مرگ آنها را صادر كرده، نگه مى»
 فَُيْمِسُك الَّتى قَضى داند:گرهايشان بازمىارواح ديگرى را كه فرمان ادامه حياتشان داده، تا سرآمد معينى به بدن

ى. ِإلى َعلَْيَها الَْمْوَت َو يُْرِسُل اْْلُْخرى  «َأَجٍل ُمَسمًّ

َك آَلياٍت لَِقْوٍم ِإنَّ فِى ذلِ  كنند:هاى روشنى است براى كسانى كه تفكر مىدر اين مسئله آيات و نشانه»آرى، 
 «يَتَفَكَُّروَن.

 شود:مى خوبى استفادهاز اين آيه نكات زير به

 216ص:  (

ور و حيات آن . انسان تركيبى است از روح و جسم، و روح گوهرى است غيرمادى كه ارتباط آن با جسم مايه ن1
 است.

هنگام خواب نيز اين روح را برد و بهكند و روح را به عالم ارواح مىهنگام مرگ، خداوند اين رابطه را قطع مى. به2
است: ارتباط تام  كلى قطع شود. بنابراين روح نسبت به بدن داراى سه حالترابطه بهچنان كه گيرد، اما نه آنمى

 طور كامل )حالت مرگ(.)حالت حيات و بيدارى(، ارتباط ناقص )حالت خواب( و قطع ارتباط به
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 «.خواب»نمونه كاملى از « مرگ»است و « مرگ»چهره ضعيفى از « خواب. »3

قه توأم باشد اين هم رؤياى صاد، آن«رؤيا»ويژه هنگامى كه با ت روح است؛ به. خواب از داليل استقالل و اصال4
 شود.تر مىمعنا روشن

ل اين ارتباط شود، گاه به قطع كام. برخى از ارواح هنگامى كه در عالم خواب رابطه آنها با جسم ضعيف مى5
اند تا يدارى در نوساناح ديگر در حال خواب و بشوند. اما ارواى كه صاحبان آنها هرگز بيدار نمىگونهانجامد، بهمى

 فرمان الهى فرارسد.

گيرد، درس عبرتى است در آستانه مرگ قرار مى« خواب»هنگام . توجه به اين حقيقت كه انسان همه شب به6
 او كافى است.« بيدارى»كه اگر در آن بينديشد، براى 

و « ملك الموت»دست د و اگر در آيات ديگر از قبض روح بهگيردست قدرت خداوند انجام مى. تمام اين امور به7
ى ميان اين دو روست كه آنها فرمانبران حق و مجريان اوامر او هستند و تضادفرشتگان مرگ سخن رفته، از اين

 وجود ندارد.

نظور ، م«كنندهاى روشنى است براى كسانى كه انديشه مىدر اين موضوع نشانه»فرمايد: اينكه در پايان مى
 ست.هايى از قدرت خداوند و مسئله مبدأ و معاد و ضعف و ناتوانى انسان در برابر اراده اونشانه

 عالم مرگ )اقسام اجل(

َ َو اتَُّقوُه َو َأِطيُعوِن* يَْغِفْر لَكُْم ِمْن ُذنُوبِكُ  رْ قاَل يا قَْوِم ِإنِّى لَكُْم نَِذيٌر ُمبِيٌن* َأِن اْعبُُدوا اّله ى  كُْم ِإلىْم َو يَُؤخِّ َأَجٍل ُمَسمًّ
ُر لَْو كُْنتُْم تَْعلَُموَن. ِ ِإذا جاَء ال يَُؤخَّ  224ِإنَّ َأَجَل اّله

 217ص:  (

ز دريافت اين ابعد  -كه صاحب شريعت و آيين الهى بود و دعوت جهانى داشت -«اولواالعزم»نوح نخستين پيامبر 
ِم ِإنِّى لَكُْم نَِذيٌر قاَل يا قَوْ  دهنده آشكارى هستم:بيم اى قوم، من براى شما»فرمان به سراغ قومش آمد و گفت: 

 «ُمبِين.

قوا پيشه كنيد، و هدف اين است كه خداوند يگانه يكتا را پرستش كنيد و هرچه غير از اوست، به دور افكنيد؛ ت»
َ َو اتَُّقوُه َو  اطاعت نماييد: -كه دستور خداست -از دستورهاى من  «ِطيُعوِن.أَ َأِن اْعبُُدوا اّله
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طاعت از قوانين درحقيقت نوح محتواى دعوت خود را در سه جمله خالصه كرد: پرستش خداى يكتا، رعايت تقوا و ا
 اى از عقايد، اخالق و احكام بود.و دستوراهايى كه او از سوى خدا آورده كه مجموعه

اگر »گويد: كند و مىوتاه بيان مىسپس به تشويق آنها پرداخته، نتايج مهم اجابت اين دعوت را در دو جمله ك
 225«يَْغِفْر لَكُْم مِْن ُذنُوبِكُْم. آمرزد:دعوت مرا اجابت كنيد، خداوند گناهان شما را مى

ب را از شما دور اندازد و عمرتان را طوالنى كرده، عذاو شما را تا زمان معينى به تأخير مى»افزايد: سپس مى
ْركُْم ِإلى دارد:مى ى.أَ  َو يَُؤخِّ  «َجٍل ُمَسمًّ

ُر لَْو ِإنَّ أََجلَ  دانستيد:كند، اگر مىزيرا هنگامى كه اجل نهايى الهى فرارسد، تأخير پيدا نمى» ِ ِإذا جاَء اليَُؤخَّ  اّله
 «كُْنتُْم تَْعلَُموَن.

 و سررسيد عمر انسان دو گونه است:« اجل»شود كه خوبى استفاده مىاز اين آيه به

« اجل معلّق»)دورتر( و يا « اجل أقصى»تر( و )نزديك« اجل أدنى»، يا به تعبير ديگر «نهايى اجل»و « اجل مسّمى»
ر اعمال )مطلق(. قسم اول سررسيدى است كه قابل تغيير و دگرگونى است و بر اث« اجل حتمى»)مشروط( و 

كس بر اثر تقوا و نيكوكارى عو به -هاى الهى يكى از آنهاستكه عذاب -نادرست انسان ممكن است بسيار جلو بيفتد
 و تدبير ممكن است بسيار عقب افتد.

توان مشخص كرد: آدمى رو قابل دگرگونى نيست، اين موضوع را با مثالى مىولى اجل و سررسيد نهايى به هيچ
 هاى بدن خوب كار كند،استعداد عمر جاويدان ندارد و اگر تمام دستگاه

 218ص:  (

يد كه بر اثر فرسودگى زياد، قلب او خود به خود از كار باز ايستد، ولى رعايت اصول سرانجام زمانى فرا خواهد رس
تواند عمر انسان را طوالنى كند؛ در حالى كه عدم رعايت اين امور ها مىموقع از بيمارىبهداشتى و جلوگيرِى به

 226ممكن است آن را بسيار كوتاه سازد و خيلى زود بدان پايان دهد.

 نوى زيادى و كوتاهى عمرنكته: عوامل مع
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 گويد:شود، تأثير گناهان در كوتاهى عمر است؛ زيرا مىخوبى از اين آيه استفاده مىاى كه بهنكته

اندازد. از آنجا كه مى دهد و مرگ شما را به تأخيراگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد خدا به شما عمر طوالنى مى
. در روايات اسالمى كند، درك اين معنا آسان استهاى هولناك وارد مىان ضربهگناهان همواره بر جسم و يا روح انس

 خوانيم:م مىنيز بر اين معنا تأكيد فراوان شده است؛ از جمله در حديثى پرمعنا از امام صادق عليه السال

نوِب أكثُر ِممَّن يَموُت بِاآلجاِل، و َمن يَعيُش بِااْلحساِن أكثُر  ن يَعيُش بِاْْلَعماِر.َمْن يَموُت بِالذُّ  227ِممَّ

روند، و كسانى كه بر اثر نيكو كارى ميرند بيش از آنها هستند كه به مرگ الهى از دنيا مىآنها كه بر اثر گناهان مى
 شود.كنند بيش از كسانى هستند كه بر اثر عوامل طبيعى عمرشان زياد مىعمر طوالنى پيدا مى

 ناپذيرمرگ، واقعيتى اجتناب

 228ما تَكُونُوا يُْدِركْكُُم الَْمْوُت َو لَْو كُْنتُْم فِى بُُروجٍ ُمَشيََّدٍة.َأيْنَ 

ت در ميدان جهاد اين آيه مربوط به جمعى از منافقان است كه در صفوف مسلمانان جاى گرفته بودند، اما از شرك
 وحشت داشتند و هنگامى كه دستور جهاد صادر گرديد، ناراحت شدند.

نْيا» گويد: يكى اينكه:رابر اين طرز تفكر دو پاسخ مىقرآن به آنها در ب  قَلِيٌل َو اآْلِخَرُة َخْيرٌ  قُْل َمتاُع الدُّ

 219ص:  (

 «هاى جهان ديگر براى پرهيزكاران بهتر.بگو زندگى دنيا زودگذر است و پاداش 229:لَِمِن اتَّقى

اشيد، مرگ به بكه در هر كجا درحالى»شد، تواند براى شما داشته باپاسخ دوم اينكه فرار از مرگ چه سودى مى
َأيَْنما  هاى محكم باشيد:شتابد و باالخره روزى شما را در كام خود فروخواهد برد، حتى اگر در برجدنبال شما مى

 «تَكُونُوا يُْدِركْكُُم الَْمْوُت َو لَْو كُْنتُْم فِى بُُروجٍ ُمَشيََّدة.

د، نه در ناپذير در مسيرى سازنده و صحيح همچون جهاد صورت گيرپس چه بهتر كه اين مرگ حتمى و اجتناب
 اثر.راهى بيهوده و بى
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شده است؛ اشاره به اينكه هر قوم و « يقين»از مرگ تعبير به  230جالب اينكه در آيات متعددى از قرآن مجيد
اين شوند كه زندگى در توانند منكر اى داشته باشند و هر چيزى را بتوانند انكار كنند، نمىجمعيتى هر عقيده

خاطر عشق به حيات و يا به گمان اينكه مرگ را با فنا و نابودى مطلق نهايت پايانى دارد. از آنجاكه آدميان به
 «يُْدِركْكُم» دهد و با تعبيراند، اين آيات به آنها هشدار مىدانند، همواره از نام آن و مظاهر آن گريزانمساوى مى

بدين معناست كه  «يُْدِركْكُم» ه فرار كردن از اين واقعيِت قطعى بيهوده است؛ زيرا واژهكند كبدانها گوشزد مى
 اى آشكارتر بيان شده:گونهكسى از چيزى فرار كند و آن به دنبالش بدود. در سوره جمعه نيز اين حقيقت به

َُّه ُمالِقيكُْم. وَن مِْنُه فَِإن  231ُقْل ِإنَّ الَْمْوَت الَِّذى تَِفرُّ

 رسد.كنيد، باالخره به شما مىمرگى كه از آن فرار مى بگو

هاى محكم )بُُروجٍ ُمَشيََّدة( گويد: هيچ چيز حتى برجنكته ديگرى كه بايد بدان توجه داشت اين است كه آيه فوق مى
بيرون از  -كنندىبرخالف آنچه تصور م -تواند جلوى مرگ را بگيرد. سّر اين عبارت نيز روشن است؛ زيرا مرگنمى

هاى مختلف ستگاهدگيرد، چرا كه استعدادهاى كند، بلكه معموال  از درون انسان سرچشمه مىوجود انسان نفوذ نمى
آيند، ولى مرگ ىمهاى غير طبيعى از بيرون به سراغ انسان رسد. البته مرگبدن محدود است، و روزى به پايان مى

 طبيعى از درون.

 220ص:  (

 تواند بر آن اثرگذار باشد.هاى استوار نيز نمىحكم و قلعههاى مرو، برجاز اين

 قبض روح كنندگان

 232َربِّكُْم تُْرَجُعوَن. ُقْل يَتََوّفاكُْم َملَُك الَْمْوِت الَِّذى ُوكَِّل بِكُْم ثُمَّ ِإلى

گويد: كنند، مىمىار دانند و برانگيختن مجدد در قيامت را انكاين آيه خطاب به كسانى كه مرگ را فنا و نيستى مى
دهد و او تصور نكنيد شخصيت شما به همين بدن جسمانى شماست، بلكه اساس آن را روح شما تشكيل مى

 گرديد:ازمىبسوى پروردگارتان گيرد، سپس بهبگو فرشته مرگ كه مأمور شماست )روح( شما را مى»محفوظ است: 
 «َجُعوَن.َربِّكُْم تُرْ   بِكُْم ثُمَّ ِإلىُقْل يَتََوّفاكُْم َملَُك الَْمْوِت الَِّذى ُوكِّلَ 
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معناى فنا و ست، مرگ بهمعناى بازستاندن ا)بر وزن تصدى( به« توفّى»كه از ماده  «يَتََوّفاكُم» با توجه به مفهوم
ترين بخش وجود انسان نابودى نخواهد بود، بلكه نوعى قبض و دريافت روح آدمى توسط فرشتگان است كه اساسى

 دهد.كيل مىرا تش

شمرد، ىمگويد و بازگشت روح و جسم مادى را در معاد، قطعى درست است كه قرآن از معاد جسمانى سخن مى
كر شما را هدف از آيه فوق بيان اين حقيقت است كه اساس شخصيت انسان اين اجزاى مادى نيست، كه تمام ف

 گردد.سوى او بازمىدا آمده و بهبه خود مشغول ساخته بلكه همان گوهر روحانى است كه از سوى خ

ُ » به خداوند نسبت داده شده؛ مانند اين آيه:« قبض ارواح»و « توفّى»اى از آيات قرآن، شايان ذكر است در پاره اّله
اى از و در برخى آيات نيز به مجموعه« گيرد.هنگام مرگ مىها را بهخداوند جان 233يَتََوفَّى اْْلَنْفَُس ِحيَن َمْوتِها:

كه كنند درحالىآنها كه فرشتگان قبض روحشان مى 234الَِّذيَن تَتََوّفاُهُم الَْمالئِكَُة ظالِِمى َأنُْفِسِهْم ...:» فرشتگان:
 )فرشته مرگ( نسبت داده شده است.« ملك الموت»اما در آيه مورد بحث، قبض ارواح به ....« اند پيشهستم

مه فرشتگان همعناى جنس را دارد و به « ملك الموت»فاتى نيست. گونه مناواقع در ميان اين تعبيرات هيچبه
شود و چون اد مىي« عزرائيل»تر آنهاست كه در احاديث از او به نام شود و يا اشاره به رئيس و بزرگاطالق مى

 كنند، به خدا نيز نسبت داده شده است.همه به فرمان خدا قبض روح مى

 221ص:  (

ض روح كند، پاسخ تواند در آِن واحد همه جا حضور يابد و قبپرسند چگونه يك فرشته مىبنابراين اينكه برخى مى
ا يك فرشته بود، باز گردد. از اين گذشته، به فرض اينكه فرشتگان نبودند و تنهآن با بيانى كه گفته شد، روشن مى

. به سخن ديگر، سيار وسيع باشدكند كه دايره نفوذ عملش بشد؛ زيرا تجرد وجودى او ايجاب مىمشكلى ايجاد نمى
ثى درباره فرشته گونه كه در حديتواند احاطه وسيعى به جهان ماده داشته باشد؛ همانيك وجود مجرد از ماده مى

ز احاطه او به جهان الموت( از امام صادق عليه السالم نقل شده كه وقتى پيامبر صلى اّله عليه و آله امرگ )ملك
 ن گفت:سؤال كرد، در جواب چني

اى است اى كه خداوند به من بخشيده، در نزد من همچون سكهاين جهان و آنچه در آن است، با تسلط و احاطه
 235چرخاند.كه در دست انسانى باشد كه هرگونه بخواهد آن را مى
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گيرد، ىيطى انجام مدر ضمن انتساب قبض روح به خدا منافاتى با آيات فوق ندارد؛ زيرا در مواردى كه كار با وسا
رو هر دو ، از ايندهند و گاه نيز به آن كسى كه اسباب و وسايط را برانگيختهها نسبت مىگاهى كار را به واسطه
 نسبت صحيح است.

 هانكته

 . استقالل روح و اصالت آن1

ير به زيرا تعب وسيله فرشته مرگ داللت دارد، از داليل استقالل روح آدمى است؛آيه فوق كه بر قبض ارواح به
ماند و ىمدهد روح پس از جدايى از بدن باقى كه همان دريافت داشتن و قبض كردن است، نشان مى« توفّى»

آنكه طبق عقيده  ، گواه ديگرى بر اين معناست؛ چه«نفس»يا « روح»شود و اصوال  تعبير از انسان به نابود نمى
شود، ود مىهاى مغزى نيست كه با فناى بدن نابسلول« فيزيكى و شيميايى»گرايان، روح چيزى جز خواص مادى

ست كه حافظ درست مانند از بين رفتن حركات عقربه ساعت بعد از نابودى آن. طبق اين عقيده، روح چيزى ني
 رود.شخصيت انسان باشد، بلكه جزئى از خواص جسم اوست كه با متالشى شدن جسم از بين مى

 222ص:  (

 . فرشته مرگ )ملك الموت(2

وسيله گروهى شود كه خداوند امور اين جهان را بهتر گفتيم، از آيات مختلف قرآن مجيد استفاده مىنكه پيشچنا
 236قرار دارد.« ملك الموت»اند كه در رأس آنها كننده ارواحكند. گروهى از اين فرشتگان، قبضاز فرشتگان تدبير مى

يادت مردى از انصار به عبر اسالم صلى اّله عليه و آله براى خوانيم كه پيامدر حديثى از امام باقر عليه السالم مى
وست من با مدارا و لطف خانه او آمد و فرشته مرگ را باالى سرش ديد. پيامبر صلى اّله عليه و آله فرمود: با اين د

نان با ه همه مؤمرفتار كن؛ چرا كه او مردى باايمان است. عرض كرد: اى محمد، بشارت بر تو باد كه من نسبت ب
كشند. من رياد مىكنم، خانواده او فهنگامى كه بعضى از فرزندان آدم را قبض روح مىمحبتم و بدان اى محمد، به

گردم؛ ه ميان شما بر مىبگويم: من گناهى ندارم )عمر او پايان يافته بود(. من باز مرتب ايستم و مىدر كنار خانه مى
 به هوش باشيد! به هوش!

 افزايد:سپس مى
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روز خدا هيچ انسانى را از ساكنان شهر و بيابان، خانه و خيمه، در خشكى و دريا نيافريده، مگر اينكه من در هر شبانه
 237شناسم.كنم؛ تا آنجا كه من صغير و كبير آنها را بهتر از خودشان مىدقت به آنها نگاه مىپنج بار به

ست براى همه امى آمده است كه مطالعه آنها هشدارى روايات ديگرى نيز به همين مضمون در منابع مختلف اسال
 ها كه بدانند ميان آنان و مرگ فاصله زيادى نيست.انسان

 عالم برزخ

ا َو َعِشيًّا َو يَْوَم تَُقوُم الّساَعُة َأْدِخلُ   238دَّ الَْعذابِ وا آَل فِرَعوَن َأشَ َو حاَق بِآِل فِرَعوَن ُسوُء الَْعذاِب* الّناُر يُْعَرُضوَن َعلَْيها ُغُدوًّ

 اشاره كرده؛ همو كه از نزديكان« مؤمن آل فرعون»به داستان  239قرآن كريم در سوره مؤمن

 223ص:  (

كرد، تا زمانى كه مشاهده فرعون بود و دعوت حضرت موسى عليه السالم را پذيرفت، ولى ايمان خود را آشكار نمى
رو، شجاعانه قدم پيش نهاد و با خطر افتاده است. از اينكرد با خشم شديد فرعون، جان موسى عليه السالم به 

بيانات مؤثر خويش توطئه قتل او را برهم زد. افزون بر اين، با قوم او نيز به محاجه برخاست و اين امر سبب شد 
براى او تصميم خطرناكى بگيرند، اما خداوند او را از دست فرعون و ياران مشرك او نجات بخشيد و در مقابل 

 240«َو حاَق بِآِل ِفرَعوَن ُسوُء الَْعذاِب. هاى شديدى بر آل فرعون نازل كرد:ذابع»

ترى دهد خداوند عذاب دردناكنشان مى« سوء العذاب»هاى الهى دردناك است، اما تعبير ها و مجازاتهمه عذاب
مجازات »فرمايد: و مىكند براى اين گروه انتخاب نمود و اين همان چيزى است كه در آيه بعد بدان اشاره مى

ا َو َعِشيًّا. شود:دردناك آنها همان آتش است كه هر صبح و شام بر آن عرضه مى  241«الّناُر يُْعَرُضوَن َعلَيْها ُغُدوًّ

 تَُقوُم الّساَعُة َأْدِخُلوا َو يَْومَ  دهد آل فرعون را در اشد عذاب وارد كنيد:گردد، دستور مىو روزى كه قيامت برپا مى»
 «ِفرَعوَن َأَشدَّ الَْعذاِب.آَل 
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صحاب گمراه اوست، جايى كند كه اشاره به خاندان و اطرافيان و اقابل توجه اينكه قرآن اوال  تعبير به آل فرعون مى
ح و شام بر آتش گويد آنها صبكه آنها گرفتار چنين سرنوشتى شوند، تكليف خود فرعون روشن است. دوم اينكه مى

عذاب اول عذاب  خوبى داللت دارد كهكند. اين بهقيامت آنها را وارد شديدترين عذاب مى شوند، اما درعرضه مى
دوزخ است؛  برزخى است كه بعد از اين دنيا و قبل از قيام قيامت است و كيفيت آن عرضه و نزديكى به آتش

 دهد.تأثير قرار مىآورد و هم جسم را تحتاى كه هم روح و جان را به لرزه درمىعرضه

گوييم فالن كس ه مى)صبح و شام( يا اشاره به دوام اين عذاب است چنانك« َعشىّ »و « ُغُدوّ »سوم آنكه تعبير به 
ا در مواقع صبح صبح و شام مزاحم ماست، يعنى همواره و هميشه و يا اشاره به انقطاع عذاب برزخى است كه تنه

 شوند.به آن گرفتار مى -دهنمايى فراعنه و عيش و نوش آنها بوكه مواقع قدرت -و شام

 224ص:  (

نيز نبايد تعجب كرد كه مگر در عالم برزخ چنين امورى هست؟ از آيات قرآن استفاده « َعشىّ »و « ُغُدوّ »از تعبير 
َو لَُهْم ِرْزُقُهْم ِفيها بُكَْرة  َو » خوانيم:شود كه حتى در قيامت صبح و شام وجود دارد، چنانكه در سوره مريم مىمى
 «هاى مخصوصى است.براى آنها )بهشتيان( صبح و شام روزى 242ِشيًّا:عَ 

 هاى بهشتى منافات ندارد. چنانكه در سوره رعد آمده است:اين جريان با دائمى بودن نعمت

ها و الطاف مخصوصى در اين دو وقت نصيب زيرا ممكن است با وجود دوام نعمت، روزى 243؛«ُأكُُلها دائٌِم َو ِظلُّها»
 گردد. بهشتيان

 نكته

جيد به همان مچنانكه از نامش پيداست، عالمى است واسطه در ميان اين جهان و جهان ديگر. در قرآن « برزخ»
اى از ليل هالهدشود، به همين اندازه كه درباره عالم قيامت فراوان صحبت شده درباره برزخ بحث كمى ديده مى

برزخ تأثير  دان روشن نيست. درحقيقت آگاهى از خصوصياتابهام آن را فراگرفته و خصوصيات و جزئيات آن چن
ا اين نكته را نيز گذارد و شايد به همين جهت كمتر در قرآن بدان پرداخته شده، امزيادى بر مسائل اعتقادى نمى

 نبايد فراموش كرد كه قرآن اصل وجود عالم برزخ را با صراحت بيان داشته است.

آل فرعون »گويد: دهد، آيات مورد بحث است؛ آنجا كه مىود چنين عالمى خبر مىوضوح از وجاز جمله آياتى كه به
عذاب »و اين چيزى جز « شوندقبل از قيام قيامت هر صبح و شام از طريق عرضه شدن بر آتش مجازات مى

                                                           
 .62: (19(. مرمي) 1)  242
 .35(: 13(. رعد) 2)  243



سخن هاى آنها نيست. از سوى ديگر، آياتى كه درباره حيات جاويدان شهيدان بعد از مرگ و از پاداش« برزخى
 است.« هاى برزخىنعمت»گويد، گواه بر وجود مى

 ارتباط با عالم برزخ

َ يُْسِمُع َمْن يَشاُء َو ما َأنَْت بُِمْسِمعٍ َمْن فِى الُْقبُوِر*   244ِإْن َأنَْت ِإاّل نَِذيٌر.َو ما يَْستَِوى اْْلَْحياُء َو اَلاْْلَْمواُت ِإنَّ اّله

 225ص:  (

 دگان يكسان نيستند:و هرگز زندگان و مر»فرمايد: كند و مىبراى مؤمن و كافر ذكر مى در اين آيه تشبيه جالبى را
 «َو ما يَْستَِوى اْْلَْحياُء َو ال اْْلَْمواُت.

 خوانيم:اند و تالش، حركت، جنبش و رشد و نمو دارند. در سوره انعام مىمؤمنان زنده

ُلماِت لَْيَس بِخاِرجٍ ِمْنها.َأ َو َمْن كاَن َمْيتا  فََأْحَيْيناُه َو َجَعلْن  245ا لَُه نُورا  يَْمِشى بِِه فِى الّناِس كََمْن َمثَلُُه فِى الظُّ

ا آن راه برود، همچون بآيا كسى كه مرده بود و ما او را زنده كرديم و نورى براى او قرار داديم كه در ميان مردم 
 شود؟ارج نمىور است، و هرگز از آن خكسى است كه تا ابد در ظلمات غوطه

شنود و به نداى بسازد تا دعوت حق را به گوش جان خداوند هركس را بخواهد، شنوا مى»افزايد: در ادامه آيه مى
َ يُْسمُِع َمْن يَشاُء. منادياِن توحيد لبيك گويد:  «إِنَّ اّله

اند، برها خفتهكه در ق توانى سخن خود را به گوش مردگانىو تو هرگز نمى»فرمايد: در پايان آيه نخست نيز مى
 «َو ما َأنَْت بُِمْسِمعٍ َمْن فِى الُْقبُوِر. برسانى:

كنند ن چيزى درك نمىفرياد تو هر قدر رسا، سخنانت هر اندازه دلنشين و بيانت هر مقدار گويا باشد، مردگان از آ
اند، هرگز براى داده د را از دستور شدن در تعصب و عناد، روح انسانى خوو كسانى كه بر اثر اصرار در گناه و غوطه

 پذيرش دعوت تو آمادگى ندارند.

ِإْن  اى:دهندهتو تنها بيم»تابى مكن. وظيفه تو ابالغ و انذار است: بنابراين از ايمان نياوردن آنها نگران نباش و بى
 «َأنَْت ِإاّل نَِذيٌر.
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 كنند؟نكته: آيا مردگان حقيقتى را درك مى

توانى صداى خود را به گويد تو نمىشود: نخست اينكه چرا قرآن مىت، دو سؤال مطرح مىبا توجه به آنچه گذش
جنگ بدر خطاب  گوش مردگان برسانى؟ با اينكه در حديث معروفى آمده است كه پيامبر صلى اّله عليه و آله در

 به اجساد كفار فرمود:

 بود، به حق يافتم. آنچه خداوند به من وعده دادهآيا شما آنچه خدا و رسولش وعده داده بود، به حق يافتيد؟ من 

 226ص:  (

ا نيست؟ پيامبر گويى كه روح در آنهدر اينجا عمر اعتراض كرد و گفت: اى رسول خدا، چگونه با اجسادى سخن مى
 صلى اّله عليه و آله فرمود:

 246ا ندارند.شنويد؛ چيزى كه هست، آنها توانايى پاسخگويى رشما سخنان مرا از آنها بهتر نمى

ت مورد بحث سازگار يا اينكه يكى از آداب ميت اين است كه عقايد حق به او تلقين داده شود و اين چگونه با آيا
 است؟

ت جنگ بدر يا طور عادى و طبيعى است، اما روايپاسخ اينكه در آيات مورد بحث، سخن از عدِم درك مردگان به
ن مردگان طور خاص به گوش آكه خداوند سخنان پيامبرش را بهالعاده است تلقين ميت مربوط به شرايط فوق

 رساند.مى

دهد وند فرمان مىشود، جز در مواردى كه خدابه تعبير ديگر، ارتباط انسان در جهان برزخ با عالم دنيا قطع مى
 يم.ا كنتوانيم با مردگان ارتباط پيداين ارتباط برقرار گردد. به همين دليل در شرايط عادى ما نمى

و امامان عليهم  رسد، سالم بر پيامبر صلى اّله عليه و آلهپرسش ديگر اينكه اگر صداى ما به گوش مردگان نمى
 دارد؟ السالم و توسل به آنها و زيارت قبورشان و تقاضاى شفاعت از آنان در پيشگاه خدا چه مفهومى

آنكه آيات ديگر قرآن را بررسى ه بر همين پندار بىاند نيز با تكيها كه عموما  به جمود فكرى معروفجمعى از وهابى
سل را نفى كرده، به كنند و به احاديث بسيارى كه از پيامبر صلى اّله عليه و آله نقل شده وقعى نهند، مسئله تو

 اند.گمان خود بر آن خط بطالن كشيده
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ن جداست؛ بدين بيان كه آنها همانند در پاسخ بايد گفت: حساب پيامبر صلى اّله عليه و آله و مردان خدا از ديگرا
ِِّهْم يُْرَزُقون» )بلكه در صف مقدم بر آنان( قرار دارند و زندگان جاويدند و به مصداق« شهدا» از  247«َأْحياٌء ِعْنَد َرب

گونه كه در كنند، همانگيرند و به فرمان خداوند ارتباط خود را با اين جهان حفظ مىهاى پروردگار بهره مىروزى
 توانند با مردگان )همچون كشتگان بدر( ارتباط برقرار سازند.ين جهان مىا

 ّله عليه و آلهخوانيم: پيامبر صلى اسنت و شيعه آمده است، مىرو در روايات فراوانى كه در كتب اهلاز همين

 227ص:  (

شنوند و به آنها پاسخ مى فرستند،و امامان عليهم السالم سخن كسانى را كه از دور و نزديك بر آنها سالم مى
 248دارند.گويند و حتى اعمال امت را بر آنها عرضه مىمى

 -نكته ديگر اينكه ما مأموريم در تشهد نماز بر پيامبر صلى اّله عليه و آله سالم بفرستيم و اين اعتقاد همه مسلمين
شنود؟ سازيم كه هرگز آن را نمى است. بنابراين چگونه ممكن است او را به چيزى مخاطب -سنتاعم از شيعه و اهل

مردگان خود را به »در روايات متعددى در صحيح مسلم از شخص پيامبر صلى اّله عليه و آله نقل شده كه فرمود: 
البالغه نيز به مسئله بر قرار ساختن ارتباط با ارواح مردگان اشاره شده و حتى در نهج 249«ال إله إاّلاّله تلقين كنيد.

 250السالم نيز با ارواح مؤمنانى كه در قبرستان پشت كوفه بودند، سخن گفت.خود على عليه 

 شاهدانى بر عالم برزخ

ِ َأْمواٌت بَْل َأْحياٌء َو لِكْن ال تَْشُعُروَن.  251َو ال تَُقولُوا لَِمْن يُْقتَُل فِى َسبِيِل اّله

شدگان جنگ بدر ين آيه درباره كشتهاند كه اعباس در شأن نزول آيه فوق چنين نقل كردهبرخى مفسران از ابن
اى تعبير جنگ عده نازل گرديد. آنها چهارده تن بودند، شش نفر از مهاجران و هشت نفر از انصار. بعد از پايان

بر شهيدان نهى  «ميت»كردند فالن كس مرد، تا اينكه آيه فوق نازل شد و با صراحت آنها را از اطالق كلمه مى
 كرد.
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خدا كشته  هرگز به آنها كه در راه»گويد: ست از حيات جاويدان شهيدان سخن دارد و مىآيه مورد بحث، نخ
ِ أَْمواٌت.َو ال تَُقولُوا لَِمْن يُْقتَُل فِى َسبِيلِ  نوشند، مرده مگوييد:شوند و شربت شهادت مىمى  « اّله

 «ٌء َو لِكْن ال تَْشُعُروَن.بَْل أَْحيا كنيد:اند، اما شما درك نمىبلكه آنها زندگان»افزايد: سپس براى تأكيد بيشتر مى

 كشند و عالوه بر اينكهاصوال  در هر نهضتى گروهى راحت طلب و ترسو خود را كنار مى

 228ص:  (

دهد، ى رخ مىدهند، سعى دارند ديگران را نيز دلسرد كنند و همين كه حادثه ناگوارخودشان كارى انجام نمى
دف مقدسى بدون هپندارند، غافل از اينكه هيچ نتيجه بودن آن قيام مىرا دليل بر بىكنند و آن اظهار تأسف مى

كّرات از اين دسته سخن دست نيامده و اين يكى از سنن اين جهان است. قرآن كريم بهها بهدادن قربانى يا قربانى
 كند.به ميان آورده و آنها را سخت سرزنش مى

آمد، هادت نايل مىشدند كه هرگاه كسى از مسلمانان در ميدان جهاد به افتخار گروهى از اينان در آغاز اسالم بو
 ساختند.گفتند: فالنى مرد! و با اظهار تأسف از مردنش، ديگران را مضطرب مىمى

گويد: شما حق نداريد دارد و با صراحت مىهاى مسموم پرده از حقيقتى بزرگ برمىخداوند در پاسخ به اين گفته
هاى معنوى در پيشگاه خدا بهره اند و از روزىدهند، مرده بخوانيد! آنها زندهكه در راه خدا جان مىكسانى را 

گويند و از سرنوشت پربارشان كامال  خشنودند، اما شما كه در عالم ماده محبوس گيرند. آنان با يكديگر سخن مىمى
 252توانيد اين حقايق را درك كنيد.و زندانى هستيد، نمى

 229ص:  (

 

 گفتار سوم: عالم قيامت
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زند؛ چرا كه مى بخش مهمى از معارف قرآن و مسائل اعتقادى آن بر محور مسائل مربوط به قيامت و رستاخيز دور
 ترين تأثير را در تربيت انسان و روند تكامل او دارد.مهم

نهد و عامل ها تأثير بسزايى مىنبر انسا -اعم از خير و شر -اعتقاد به عالم پس از مرگ و بقاى آثار اعمال آدمى
 هاست.ها و مبارزه با زشتىمؤثرى در تشويق به نيكى

جاهد و ايثارگر، تأثيرات ايمان به زندگى پس از مرگ در اصالح افراد فاسد و منحرف و تشويق افراد فداكار، م
ر وجود دارد، نه زر نه تجديد نظ ها و كيفرهاى معمولى است؛ چرا كه در آن دادگاهمراتب بيش از تأثيرات دادگاهبه

ن نيازمند به طول زمان آاى دارد و نه تشريفات گذارد، نه ارائه مدارك دروغين در آن فايدهو زور بر ناظرانش اثر مى
 گويد:است. قرآن مى

 253ْؤَخُذ ِمْنها َعْدٌل َو ال ُهْم يُْنَصُروَن.َو اتَُّقوا يَْوما  ال تَْجِزى نَفٌْس َعْن نَفٍْس َشْيئا  َو ال يُْقبَُل ِمْنها َشفاَعٌة َو ال يُ 

واهد شد و نه شود و نه شفاعتى از او پذيرفته خكس به جاى ديگرى جزا داده نمىو از روزى بپرهيزيد كه هيچ
 آيد.غرامت و بدل، و نه كسى به يارى او مى

وا النَّداَمَة لَّما َرَأُوا الَْعذاَب َو ُقِضَى بَْيَنُهْم بِالِْقْسِط َو ُهْم ال َو لَْو َأنَّ لِكُلِّ نَفٍْس َظلََمْت ما ِفى اْْلَْرِض اَلفْتََدْت بِهِ   َو َأَسرُّ
 254يُْظلَُموَن.

وز همه را براى رو هركس از آنها كه ظلم و ستم كرده، اگر تمامى روى زمين را در اختيار داشته باشد، در آن 
 نند،بيدهد و هنگامى كه عذاب الهى را مىنجات خويش مى

 230ص:  (

شود و ستمى بر آنها دارند )تا مبادا رسواتر شوند( و در ميان آنها به عدالت داورى مىپشيمانى خود را مكتوم مى
 نخواهد رفت.

 255فَُذوُقوا بِما نَِسيتُْم لِقاَء يَْومِكُْم هذا:» در قرآن سرچشمه بسيارى از گناهان فراموش كردن روز جزا ذكر شده است:
 «خاطر اينكه مالقات امروز را فراموش كرديد.دوزخ را بهبچشيد آتش 
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شود كه انسان اگر به قيامت گمانى داشته باشد نيز از انجام بسيارى از اعمال اى از تعبيرات استفاده مىحتى از پاره
آيا  256ُعوثُوَن* لَِيْوٍم َعظِيٍم:َأ ال يَُظنُّ ُأولئَِك َأنَُّهْم َمبْ » فرمايد:فروشان مىكند؛ چنانكه درباره كمخالف خوددارى مى

 «شوند؟كنند كه براى روز بزرگى مبعوث مىآنها گمان نمى

ت، ايثار و آفرينند و گذشهاى جهاد مىهاى جاويدانى كه مجاهدان اسالم در گذشته و امروز در ميدانحماسه
ازتاب اعتقاد به بتضعفان، همه فداكارى بسيارى از مردم در دفاع از كشورهاى اسالمى و حمايت از محرومان و مس

ها در مقياس گونه پديدهزندگى جاويدان سراى ديگر است. مطالعات دانشمندان و تجربيات مختلف نشان داده اين
 پذير نيست.اى دارد، امكاناى كه زندگى پس از مرگ در آن جايگاه ويژهگسترده جز از طريق عقيده

تداعى كند  انگيز است و حتى از نام آن و هر چيز كه آن راوحشتچهره مرگ كه براى بسيارى از مردم جهان 
اى است به جهانى بزرگ و راهى تنها نازيبا نيست، بلكه دريچهگريزند، براى معتقداِن به زندگى پس از مرگ نهمى

 است براى رسيدن به آزادى مطلق.

 هاى قيامتنشانه

 257لَُهْم ِإذا جاَءتُْهْم ِذكْراُهْم. َيُهْم بَْغتَة  فََقْد جاَء َأْشراُطها فََأنّىفََهْل يَْنُظُروَن ِإالَّ الّساَعَة َأْن تَْأتِ 

نتظارى دارند كه قيامت اآيا آنها جز اين »فرمايد: ايماِن استهزا كننده، مىعنوان هشدارى به گروه بىدر اين آيه به
نگامى كه قيامت رسما  هاى آن آمده است، اما هنهكه هم اكنون نشاناگهان برپا شود، آن گاه ايمان بياورند؟ درحالى

جاَء   الّساَعَة َأْن تَْأتَِيُهْم بَْغتَة  فََقدْ فََهْل يَْنُظُروَن ِإالَّ  برپا شود، ديگر بيدارى و تذكر و ايمان آنها سودى نخواهد داشت:
 «لَُهْم ِإذا جاَءتُْهْم ِذكْراُهْم. َأْشراُطها فََأنّى

 كنند، و در برابر حق تسليمبايد ايمان بياورند، سرسختى و لجاجت مى آرى، آنها هنگامى كه

 231ص:  (

آورد، ه لرزه درمىبخيزند، ولى آن زمان كه حوادث هولناك و آغاز قيامت جهان را شوند، بلكه به استهزا برمىنمى
 ندارد.كه هيچ سودى به حالشان كنند، درحالىافتند و اظهار خضوع و ايمان مىبه وحشت مى

هاى نزديك اشاره به نشانه« أشراط الساعة»معناى عالمت است. بنابراين )بر وزن شرف( به« شرط»جمع « أشراط»
هاى فراوانى هاى نزديك شدن رستاخيز در اينجا چيست؟ مفسران بحثشدن قيامت است. در اينكه منظور از نشانه

                                                           
 .5و  4(: 83(. مطففني) 2)  256
 .18(: 47(. حممد) 3)  257



« أشراط الساعة»اند. اما بسيارى معتقدند منظور از اشتههاى مختصر و مفصلى در اين زمينه نگدارند و حتى كتاب
گواه حديثى كه از خود آن حضرت نقل هم بهدر اين آيه قيام شخص پيامبر اسالم صلى اّله عليه و آله است؛ آن

 شده:

 258.بِعثَُت َأنَا َو الّساعِة كَهاتَيِن و ضّم السبابة و الُوسطى

وسط كه در كنار  اشاره به دو انگشت مباركش كرد؛ انگشت اشاره و انگشتبعثت من و قيامت مانند اين دو است و 
 يكديگرند.

 اند.شمرده« راط الساعةاش»اى ديگر از حوادث عصر پيامبر صلى اّله عليه و آله را نيز جزء و پاره« شق القمر»برخى 

هاى نزديك ز نشانهار ميان مردم خصوص رواج بسيارى از گناهان داحاديث متعددى در اين زمينه نيز وارد شده و به
 فرمايد:شدن قيامت معرفى شده است. چنانكه پيامبر صلى اّله عليه و آله مى

 259هاى قيامت، برچيده شدن علم و آشكار شدن جهل و شرب خمر و كثرت زناست.از نشانه

 ده است.ششمرده  «اشراط الساعة»عنوان حتى حوادث مهم و مؤثرى همانند قيام حضرت مهدى عليه السالم به

 هانكته

 اى از نزديكى قيامت. قيام پيامبر صلى اّله عليه و آله نشانه1

 هاى نزديكى قيامتآيد كه چگونه قيام پيامبر صلى اّله عليه و آله را از نشانهدر اينجا اين سؤال پيش مى

 232ص:  (

 يست؟گذرد و هنوز از قيامت خبرى نكه پانزده قرن مىاند، درحالىشمرده

اى آنچه از عمر دنيا پاسخ اينكه: بايد باقيمانده دنيا را در مقايسه با گذشته آن محاسبه كرد و در چنين مقايسه
 فتاب به يارانش فرمود:باقى مانده، چيز مهمى نيست؛ چنانكه پيامبر اسالم صلى اّله عليه و آله روزى نزديك غروب آ
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چه از دنيا گذشته، نسبت به آنچه باقى مانده، مانند مقدارى سوگند به كسى كه جان محمد به دست اوست! آن
 260بينيد كه جز مقدار كمى باقى نمانده است.است كه امروِز شما گذشته، نسبت به آنچه باقى مانده است و مى

 . أشراط الساعة چيست؟2

سنت ه و اهلنابع شيعگويند كه در مهاى نزديك شدن قيامت را مىنشانه« اشراط الساعة»گونه كه گفتيم، همان
 در روايات بسيارى از آن بحث شده و در قرآن مجيد تنها در همين مورد به آن اشاره شده است.

ترين احاديث در اين زمينه روايتى از پيامبر اسالم صلى اّله عليه و آله به نقل از ترين و جامعيكى از مشروح
گويد: ما با پيامبر اسالم صلى اّله عليه و آله در باشد. او مىعباس است كه حاوى نكات فراوانى مىابن
اشراط »بوديم. حضرت حلقه درب خانه كعبه را گرفت و رو به ما كرد و فرمود: آيا شما را از  261«حجةالوداع»

 تر بود، عرض كرد:آگاه كنم؟ سلمان كه در آن روز از همه به پيامبر صلى اّله عليه و آله نزديك« الساعة

 خدا!آرى، اى رسول 

اشتن ثروتمندان و دهاى قيامت تضييع نماز، پيروى از شهوات، تمايل به هواپرستى، گرامى گاه فرمود: از نشانهآن
بيند و بر تغيير آن توانايى ها كه مىفروختن دين به دنياست و در اين هنگام است كه قلب مؤمن از اين همه زشتى

 شود.در درونش آب مى -مانند نمك در آب -ندارد

كه جانم  شود؟ آن حضرت فرمود: آرى، سوگند به آن كسسلمان گفت: اى رسول خدا، آيا چنين امرى واقع مى
منايى خائن بر به دست اوست! اى سلمان، در آن زمان زمامدارانى ظالم، وزرايى فاسق، كارشناسانى ستمگر و ا

 كنند.مردم حكومت مى

 ها زيبا، وين برشمرد: در آن هنگام زشتىهاى قيامت را چنآن حضرت در ادامه ديگر نشانه

 233ص:  (

كنند و كند؛ دروغگو را تصديق مىشود و امانتدار خيانت مىشود؛ امانت به خيانتكار سپرده مىها زشت مىزيبايى
شود. مردم به پدر و مادر بدى المال غنيمت محسوب مىراستگو را تكذيب؛ دروغ ظرافت، و زكات غرامت، و بيت

شود )و هر دو تمام تالش خود را در د و به دوستانشان نيكى. در آن زمان زن با شوهرش شريك تجارت مىكننمى
دستان حقير شمرده گيرند(. باران كم، و صاحبان كرم خسيس، و تهىكار مىاندوزى بهبيرون خانه و براى ثروت

                                                           
 .53، ص 26(. حممود اآللوسى البغدادى، روح املعاىن، ج 1)  260
 پيامرب صلى اهلل عليه و آله در سال آخر عمر خود به جا آورد. (. حجة الوداع آخرين حجى است كه2)  261



گويد سودى يد چيزى نفروختم و ديگرى مىگوگردد. يكى مىشوند. در آن هنگام بازارها به يكديگر نزديك مىمى
 گشايند.نبردم و همه زبان به شكايت و مذمت پروردگار مى

نند، همه ككشند و اگر سكوت رسند كه اگر مردم سخن بگويند، آنها را مىدر آن زمان اقوامى به حكومت مى
ها ريزند و دلهايشان را مىمال و خونكنند و احترامشان را پايشمرند. اموال آنها را غارت مىچيزشان را مباح مى

 بينى.كنند و همه مردم را ترسان و مرعوب مىرا پر از عداوت و وحشت مى

آرايند ها را مىكنند؛ قرآنچنان كه معابد يهود و نصارا را تزئين مىپردازند، آندر آن دوران به تزئين مساجد مى
ها نسبت به لدساجد طوالنى و صفوف نمازگزاران فراوان، اما هاى مآنكه به محتواى آن عمل كنند(؛ مناره)بى

 ها مختلف است.يكديگر دشمن و زبان

پوشند. زنا آشكار هاى ابريشمين حرير و ديباج مىكنند و لباسدر آن هنگام پسران امِت مرا با طال تزئين مى
گيرد؛ دارند. طالق فزونى مىدنيا را برمى نهند وگيرد؛ دين را فرومىگردد؛ معامالت با غيبت و رشوه انجام مىمى

 روند.گردد، و اشرار امتم به دنبال آن مىزنان خواننده، و آالت لهو و نوازندگى آشكار مى

فقراى آنها براى  روند و طبقه متوسط براى تجارت، واى سلمان، در آن هنگام اغنياى امتم براى تفريح به حج مى
ن همچون آالت لهو رفتار گيرند و با آشوند كه قرآن را براى غير خدا فرامىمى پيدا مىريا و تظاهر. در آن زمان اقوا

شود و راوان مىگيرند. فرزندان نامشروع فآيند كه براى غير خدا علم دين فرامىكنند و اقوامى روى كار مىمى
 گيرند.خوانند و براى دنيا بر يكديگر سبقت مىصورت غنا مىقرآن را به

 گردند.شود؛ گناه فراوان و بدان بر نيكان مسلط مىهاى حرمت دريده مىدوران پردهدر آن 

هاى فروشند. بارانمى ها بر يكديگر فخرگيرد و مردم با انواع لباسشود، لجاجت آشكار و فقر فزونى مىدروغ زياد مى
اى گونهدانند؛ بهازمنكر را زشت مىهىمعروف و نشمرند و امربهبارد؛ قمار و آالت موسيقى را جالب مىموقع مىبى

 كه مؤمن در آن زمان از همه امت خوارتر است.

 234ص:  (

ها افرادى پليد و كنند و آنها را در ملكوت آسمانقاريان قرآن و عبادت كنندگان پيوسته به يكديگر بدگويى مى
 خوانند.آلوده مى



خيزد و اظهار حاجت ا كه نيازمندى در ميان جمعيت به پا مىكند؛ تا آنجدر آن هنگام ثروتمند رحمى بر فقير نمى
 262نهد.كس چيزى در دست او نمىكند و هيچمى

 زمان برپايى قيامت

ِ َو ما يُْدِريَك لََعلَّ الّساَعَة تَكُوُن قَِريبا .  263يَْسئَُلَك الّناُس َعِن الّساَعِة ُقْل ِإنَّما ِعلُْمها ِعْنَد اّله

منظور ايجاد شك و هاى مخرب منافقان اشاره شده است كه گاه براى استهزا و يا بهاز برنامهدر اين آيه به يكى 
ى اّله عليه و كردند كه قيامت با آن همه اوصافى كه محمد صلدالن اين پرسش را مطرح مىترديد در قلوب ساده
يَْسئَلَُك  كنند:مى يام( قيامت سؤالمردم از تو درباره )زمان ق»شود؟ دهد، چه هنگامى برپا مىآله از آن خبر مى
 «الّناُس َعِن الّساَعِة.

پرسشى را  رود كه برخى مؤمنان نيز از روى حس كنجكاوى و يا براى آگاهى بيشتر چنيناين احتمال نيز مى
يه معناى آول بهاشود كه تفسير آيد، معلوم مىمطرح كرده باشند، اما با توجه به آياتى كه بعد از اين آيه مى

 تر است. گواه اين سخن آيه ديگرى است كه در همين زمينه آمده است:نزديك

.َو ما يُْدِريَك لََعلَّ الّساَعَة قَِريٌب* يَْستَْعِجُل بَِها الَِّذيَن ال يُْؤِمُنوَن بِها َو الَِّذيَن آَمُنوا ُمْشفُِقوَن   264مِْنها َو يَْعلَُموَن َأنََّها الَْحقُّ

كنند، ولى مؤمنان از ىد قيامت نزديك باشد. اما كسانى كه به آن ايمان ندارند، براى آن عجله مدانى! شايو تو نمى
 دانند حق است.اند و مىآن بيمناك

ا نزد خداست و بگو اى پيامبر! آگاهى بر اين موضوع تنه»گويد: سپس در آيه مورد بحث به آنها چنين پاسخ مى
. :كس جز او از اين موضوع آگاه نيستهيچ ِ  «قُْل ِإنَّما ِعلُْمها ِعْنَد اّله

 دانى؟چه مى»افزايد: خبراند. در ادامه آن مىحتى پيامبران مرسل و فرشتگان مقرب از آن بى

 235ص:  (

 «َو ما يُْدِريَك لََعلَّ الّساَعَة تَكُوُن قَِريبا . شايد قيامت نزديك باشد:

                                                           
 ) با تلخيص(.34 -37، ص 5(. عبد على بن مجعه عروسى حويزى، نور الثقلني، ج 1)  262
 .63(: 33(. أحزاب) 2)  263
 .18و  17(: 42(. شورى) 3)  264



كس مين است كه هيچيامت آماده بود و فلسفه مخفى بودنش نيز هبنابراين هميشه بايد براى استقبال از برپاشدن ق
 داند.نخويش را در امان نبيند و قيامت را دور نپندارد و خود را از عذاب و مجازات الهى بر كنار 

 انگيز قيامتصحنه هول

ِفيها ِعَوجا  َو ال َأْمتا * يَْوَمئٍِذ يَتَّبُِعوَن  َصفا * ال تَرىَو يَْسئَُلونََك َعِن الِْجباِل فَُقْل يَْنِسُفها َربِّى نَْسفا * فََيَذُرها قاعا  َصفْ 
فاَعُة  ْحمِن فاَل تَْسَمُع إاِّل َهْمسا * يَْوَمئٍِذ ال تَْنفَُع الشَّ ْحمُن الّداِعَى ال ِعَوَج لَُه َو َخَشَعِت اْْلَْصواُت لِلرَّ ِإاّل َمْن َأِذَن لَُه الرَّ

* يَعْ   خاَب َمْن لَُم ما بَْيَن َأيِْديِهْم َو ما َخلْفَُهْم َو ال يُِحيُطوَن بِِه ِعلْما * َو َعَنِت الُْوُجوُه لِلَْحىِّ الَْقيُّوِم َو قَدْ َو َرِضَى لَُه قَْوال 
 265الّصالِحاِت َو ُهَو ُمْؤمٌِن فاَليَخاُف ُظلْما  َو ال َهْضما .َحَمَل ُظلْما * َو َمْن يَْعَمْل مِنَ 

آيد كه چنين برمى آورد. از نخستين آيهمربوط به پايان دنيا و آغاز قيامت سخن به ميان مى اين آيات از حوادث
رو ده بودند. شايد از اينهنگام پايان يافتن دنيا پرسيها بهمردم از پيامبر صلى اّله عليه و آله درباره سرنوشت كوه

مان كشيده، ماق زمين فرورفته و سر به آسهاى آن در اعكردند چنين موجودات باعظمتى كه ريشهكه باور نمى
رو رد؟ از اينقابل تزلزل است و اگر هم بخواهد از جا كنده شود، كدام باد و طوفان است كه چنين قدرتى دا

 «َو يَْسئَُلونََك َعِن الِْجباِل. كنند:ها سؤال مىاز تو درباره كوه»گويد: مى

فَُقْل يَْنِسُفها  دهد:شى و تبديل به سنگريزه كرده، سپس بر باد مىبگو پروردگار من آنها را از هم متال»در پاسخ 
 266«َربِّى نَْسفا .

شود كه آنها در آستانه رستاخيز مراحل مختلفى ها چنين استفاده مىاز مجموع آيات قرآن درمورد سرنوشت كوه
َو تَِسيُر » كنند:سپس حركت مى 267«باُل.يَْوَم تَْرُجُف اْْلَْرُض َو الِْج » آيند:كنند: نخست به لرزه درمىرا طى مى

 شوند ودر سومين مرحله از هم متالشى مى 268«الِْجباُل َسْيرا .

 236ص:  (

                                                           
 .105 -112(: 20(. طه) 1)  265
ينجا اشاره به متالشى شدن و خرد شدن  اى غذاىي در غربال و تكان دادن و باد دادن آن است تا پوست از دانه جدا شود و در اهمعناى رخينت دانهدر لغت به« نسف(.» 2)  266
 ها و سپس بر باد رفنت آهناست.كوه
 .(14(: 73آيد.) مّزّمل) ها سخت به لرزه درمى(. در آن روز كه زمني و كوه3)  267
 .(10(: 52شوند.) طور) ك مىها از جا كنده و متحر (. و كوه4)  268



.» آيند:صورت انبوهى از شن درمىبه چنان طوفان و باد در آخرين مرحله نيز آن 269«َو كانَِت الِْجباُل كَثِيبا  َمِهيال 
َو تَكُوُن الِْجباُل » رسد:هاى زده شده به نظر مىپاشاند كه همچون پشمىدهد و در فضا مآنها را از جا حركت مى

 270«كَالِْعْهِن الَْمْنُفوِش.

صورت زمينى صاف خداوند صفحه زمين را به»شدن ذرات آن، ها و پراكندهشدن كوهگويد: با متالشىآيه بعد مى
 271«فا .فََيَذُرها قاعا  َصفْصَ  آورد:آب و گياه درمىو مستوى و بى

 272«فِيها ِعَوجا  َو ال َأْمتا . ال تَرى گونه اعوجاج و پستى و بلندى مشاهده نخواهى كرد:چنان كه در آن هيچآن»

كم و كند و همگى بىكننده الهى، مردم را به حيات و جمع در محشر و حساب دعوت مىدر اين هنگام دعوت»
 «ال ِعَوَج لَُه. يَْوَمئٍِذ يَتَّبُِعوَن الّداِعىَ  كنند:گويند و از او پيروى مىكاست دعوت او را لبيك مى

ضوع دقيقا  مشخص است، يا فرشته ديگرى از فرشتگان بزرگ خدا؟ در قرآن اين مو« اسرافيل»آيا اين دعوت كننده 
 تواند از آن تخلف ورزد.كس نمىچنان فرمانش نافذ است كه هيچنشده اما هركس كه باشد، آن

كننده و يا توصيفى ت)هيچ انحراف و كجى ندارد( ممكن است توصيفى باشد براى دعوت اين دعو« لَهُ  الِعَوجَ »جمله 
شود توى مىچنان صاف و مسگونه كه سطح زمين آنبراى پيروى كردن دعوت شدگان و يا هر دو. بنابراين همان

چنان ى از او آنو مستقيم و پيرو كننده او نيز چنان صافكه كمترين اعوجاجى در آن نيست، فرمان الهى و دعوت
 مشخص است كه هيچ انحراف و كجى در آن نيز راه ندارد.

 گردد و جز صداى آهسته،در اين هنگام اصوات در برابر عظمت پروردگار رحمان خاضع مى»

 237ص:  (

ْحمِن فاَل تَْسَمُع إاِّل َهْمسا . شنوى:چيزى نمى  273«َو َخَشَعِت اْْلَْصواُت لِلرَّ

                                                           
 .(14(: 73آيد.) مّزّمل) هاىي از شن نرم در مىشود كه( به شكل تودهها) چنان در هم كوبيده مى(. و كوه1)  269
 .(5(: 101گردد.) قارعه) ها مانند پشم رنگني حالجى شده مى(. و كوه2)  270
معناى زميىن تفسري شده كه خاىل از هرگونه  گاه به« صفصف» اند، اماشود، تفسري كردهكه آب در آن مجع مى  زمني صاف و مستوى است و برخى آن را به حملى« قاع(.» 3)  271

شوند و زميىن صاف و ساده باقى ىمها و گياهان مهگى از صفحه زمني حمو شود كه در آن روز، كوهمعناى زمني صاف. از جمموع اين دو وصف استفاده مىگياه است، و گاه به
 ماند.مى
گونه پسىت و بلندى در زمني دهد كه در آن روز هيچمعناى زمني مرتفع و تپه است. بنابراين آيه در جمموع چنني معنا مىبه« امت» معناى كجى و گودى است وبه« عوج(.» 4)  272

 شود.ديده منى
.( و برخى آن را صداى آهسته 846ان است.) راغب اصفهاىن، مفردات الفاظ القرآن، ص معناى صداى آهسته و پنهگويد، بهچنان كه راغب مىبر وزن ملس( آن«) مهس(.» 1)  273

 آنكه صداىي از آن شنيده شود كه تفاوت زيادى با هم ندارد.ها، ىباند و برخى به حركت لبپا) پاهاى برهنه( تفسري كرده



كنند خاموشى صداها يا به دليل سيطره عظمت الهى بر عرصه محشر است كه همگان در برابرش خضوع مىاين 
 و يا از ترس حساب و كتاب و نتيجه اعمال و يا هر دو.

شفيعانى شفاعت  از آنجاكه ممكن است برخى گرفتار اين اشتباه شوند كه ممكن است غرق گناه باشند و به وسيله
مان به آنها دهد مگر كسانى كه خداوند رحكس سودى نمىدر آن روز شفاعت هيچ»كند: ه مىشوند بالفاصله اضاف

ْحمُن َو َرضِ يَْوَمئٍِذ ال تَْنفَُع الشَّ  اجازه شفاعت داده و از گفتار آنها در اين زمينه راضى است: َى فاَعُة ِإاّل َمْن َأِذَن لَُه الرَّ
.  «لَُه قَْوال 

حساب نيست، بلكه برنامه دقيقى دارد، هم درمورد شفاعت كننده و هم درمورد نجا بىاشاره به اينكه شفاعت در آ
 شفاعت شونده، و تا افراد شايستگى شفاعت شدن را نداشته باشند، شفاعت معنا ندارد.

؛ دانندهاى دنيايى نمىبازىشباهت به پارتىحقيقت اين است كه گروهى پندارهاى غلطى از شفاعت دارند و آن را بى
كه شفاعت از نظر منطق اسالم يك كالس عالى تربيت است و درسى براى آنها كه راه حق را با پاى كوشش درحالى

ها ممكن است گرد و غبار يأس و نوميدى بر شوند. اين لغزشها مىپيمايند، ولى گاه گرفتار كمبودها و لغزشمى
گويد: مأيوس نشويد و آيد و مىحرك به سراغ آنها مىعنوان نيرويى مهاشان بپاشد. در اينجاست كه شفاعت بهدل

چنان ادامه دهيد و دست از تالش و كوشش در اين راه برنداريد و اگر لغزشى از شما سر زده است، راه حق را هم
 كنند.از شما شفاعت مى -كه رحمت عامش همگان را فراگرفته -شفيعانى هستند كه به اجازه خداوند رحمان

به تنبلى يا فرار از زير بار مسئوليت و يا چراغ سبز در برابر ارتكاب گناه نيست، بلكه دعوت به شفاعت، دعوت 
 استقامت در راه حق و تقليل گناه در سر حد امكان است.

طلبد، در آيه از آنجاكه حضور مردم در صحنه قيامت براى حساب و جزا، آگاهى خداوند از اعمال و رفتار آنها را مى
داند اند، همه را مىخداوند آنچه مجرمان در پيش دارند و آنچه در دنيا پشت سر گذاشته»كند: ضافه مىبعد چنين ا

 و از تمام افعال و سخنان و نيات آنها در گذشته و پاداش

 238ص:  (

بَْيَن َأيِْديِهْم َو يَْعلَُم ما  كيفرى را كه در آينده در پيش دارند، باخبر است، ولى آنها احاطه علمى به پروردگار ندارند:
 «ما َخلْفَُهْم َو ال يُِحيُطوَن بِِه ِعلْما .

به اين ترتيب خداوند هم به اعمال آنها و هم به جزاى آنها احاطه علمى دارد و اين دو درحقيقت دو ركن قضاوت 
 آن.كامل و عادالنه است كه قاضى هم از حوادثى كه رخ داده كامال  آگاه باشد و هم از حكم و جزاى 

 «َو َعَنِت الُْوُجوُه لِلَْحىِّ الَْقيُّوِم. شوند:همه مردم در برابر خداونِد حّى قّيوم كامال  خاضع مى»در آن روز 



شود؛ چرا كه در دست گفته مى« عانى»رو به اسير، معناى خضوع و ذلت آمده، از اينبه« عنوة»از ماده « عنت»
 اسيركننده، خاضع و ذليل است.

هاى روانى از جمله خضوع، روست كه همه پديدهها( نسبت داده شده، از اين)صورت« وجوه»ا خضوع به اگر در اينج
خاطر ر اينجا بهاز ميان صفات خدا د« حى و قيوم»شود. انتخاب صفت نخستين بار آثارش در چهره انسان ظاهر مى

 م همگان است.تناسبى است كه اين دو صفت با مسئله رستاخيز دارد كه روز حيات و قيا

َو  ر دوش كشيدند:مأيوس و نوميد از ثواب الهى كسانى هستند كه بار ظلم و ستم ب»كند: در پايان آيه اضافه مى
 «قَْد خاَب َمْن َحَمَل ُظلْما .

هاى سوى نعمتكند و او را از رفتن بهگويى ظلم و ستم همچون بار عظيمى است كه بر دوش انسان سنگينى مى
از اينكه در آن روز  -چه آنها كه بر خويش ستم كردند، يا بر ديگران -دارد، ظالمان و ستمگرانبازمى جاويدان الهى

اند و هنم زانو زدهروند، اما آنها زير بار سنگين ظلم در كنار جسوى بهشت مىباران بهبينند، سبكبا چشم خود مى
 برند!نگرند و حسرت مىنوميدانه به آنها مى

قرآن غالبا  بيان تطبيقى مسائل است، پس از ذكر سرنوشت ظالمان و مجرمان در آن روز به بيان  از آنجاكه روش
كه ايمان دارند، آنها نه از ظلم اما كسانى كه اعمال صالحى انجام دهند درحالى»گويد: حال مؤمنان پرداخته و مى

 274«لِحاِت َو ُهَو ُمْؤِمٌن فاَل يَخاُف ُظلْما  َو ال َهْضما .َو َمْن يَْعَمْل مَِن الّصا ترسند و نه از نقصان حقشان:و ستمى مى

 239ص:  (

كم بخشى از م دهند، دستتوانند همه اعمال صالح را انجااشاره به اين است كه اگر نمى« مَِن الّصالِحاتِ »تعبير به 
ح بدون ايمان كه عمل صال گونهميوه، همانآورند؛ چرا كه ايمان بدون عمل صالح، درختى است بىجا مىآن را به

عد از ذكر بخشكد. به همين دليل ريشه كه ممكن است چند روزى سر پا بماند، اما سرانجام مىدرختى است بى
 آمده است.« َو ُهَو مؤمنٌ »عمل صالح در اين آيه، قيد 

شك نجام دهند، بىى اايمان اعمال نيكتواند بدون ايمان تحقق يابد و اگر هم گاه افراد بىاصوال  عمل صالح نمى
دار انجام گيرد، يشهطور مستمر و رمحدود، ضعيف و استثنايى خواهد بود. به تعبير ديگر، براى اينكه عمل صالح به

 اى پاك مايه گيرد.بايد از عقيده

 نكته: مراحل رستاخيز

                                                           
 ماند.هاى آن باقى مىشود و تفالهخاطر آن است كه غذا در ظاهر كم مىگويند، بهم مىمعناى نقص است و اگر جذب شدن غذا را به بدن هضدر لغت به« هضم(.» 1)  274



 اشاره شده است: يابد،در اين آيات به يك سلسله از حوادث كه در آستانه رستاخيز و بعد از آن تحقق مى

وِر.» گردند:. مردگان به حيات بازمى1  «يَْوَم يُْنفَُخ ِفى الصُّ

 «نَْحُشُر الُمْجِرِميَن.» شوند:. گنهكاران جمع و محشور مى2

يَْنِسُفها » گردد:شوند و صفحه زمين صاف و مستوى مىهاى زمين متالشى و سپس همه جا پراكنده مى. كوه3
 «َربِّى نَْسفا .

يَْوَمئٍِذ يَتَّبُِعوَن » گردد:دهند و همه صداها خاموش و آهسته مىكننده الهى گوش فرامىمگان به فرمان دعوت. ه4
 ....«الّداِعَى 

فاَعُة » اذن خدا مؤثر نيست:. در آن روز شفاعت بى5  ....«يَْوَمئٍِذ التَْنفَُع الشَّ

 ....«ْم يَْعلَُم ما بَيَْن َأيِْديهِ » كند:پايانش همه را براى حساب آماده مى. خداوند با علم بى6

 «يُّوِم.َو َعَنِت الُْوُجوُه لِلَْحىِّ الْقَ » آورند:. همگى در برابر حكم او سر تسليم فرود مى7

 «َو قَْد خاَب َمْن َحَمَل ُظلْما .» گردند:. ظالمان مأيوس مى8

 ....«مٌِن َن الّصالِحاِت َو ُهَو ُمؤْ َو َمْن يَْعَمْل مِ » . مؤمنان به لطف پروردگار اميدوارند:9

 قطع پيوندها

وِر فاَل َأنْساَب بَْيَنُهْم يَْوَمئٍِذ َو ال يَتَساَءلُوَن.  275فَِإذا نُفَِخ فِى الصُّ

 240ص:  (

و از يكديگر سؤال  گونه نسبى در ميان آنها نخواهد بودهنگامى كه در صور دميده شود، هيچ»گويد: در اين آيه مى
وِر فَال َأنْساَب بَْيَنُهْم يَْوَمئٍِذ َو ال يَتَسا :كنندنمى  «َءلُوَن.فَِإذا نُفَِخ فِى الصُّ
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ها و زمين آسمان هنگام پايان گرفتن اين جهان كه آنچه درشود: يك بار بهمى« نفخ صور»طبق آيات قرآن دو بار 
ها گردد و انسانز مىرستاخيز مردگان آغا ميرند و مرگ سراسر عالم را فراخواهد گرفت. اما در نفخ دوم،هستند، مى

 شوند.گردند و آماده حساب و جزا مىبه حيات نوين بازمى

اى ويشاوندى و قبيلهخهاست، اشاره شده؛ زيرا رابطه هاى قيامت كه از كار افتادن نسبدر آيه فوق به يكى از پديده
ها فرار كنند و يا د مجرم از بسيارى از مجازاتشود افراكه حاكم بر نظام زندگى مردم اين جهان است، سبب مى

تواند حتى از كس نمىدر حل مشكالتشان از خويشاوندان كمك گيرند، اما در قيامت، انسان است و اعمالش و هيچ
 برادر، فرزند و پدرش دفاع كند و يا مجازاتش را به جان بخرد.

كديگر تقاضاى كمك د دارد كه منظور اين است كه از ينيز وجو« َو اليَتَساَءلُونَ »اين احتمال در تفسير جمله 
 رو مفيد و مؤثر نيست.دانند اين تقاضا به هيچكنند؛ زيرا مىنمى

ست بر جمله اپرسند و اين تأكيدى اند منظور از نفى سؤال آن است كه از نسب هم نمىبرخى مفسران نيز گفته
 «فاَل َأنْساَب بَْيَنُهْم.»

ست جمله فوق ارسد، هر چند منافاتى در ميان آنها نيست و ممكن تر به نظر مىمه روشنالبته تفسير اول از ه
 اشاره به همه اين معانى باشد.

شود كه در روز قيامت خوبى استفاده مىدر اينجا پرسش معروفى مطرح شده و آن اينكه از برخى آيات قرآن به
 گويد:مى -هنگام قرار گرفتن در آستانه دوزخبه -رد مجرمانكنند؛ مانند اين آيه كه درمومردم از يكديگر سؤال مى

 «كنند.هاى )سرزنش آميز( مىآنها رو به يكديگر نموده، از يكديگر سؤال 276بَْعٍض يَتَساَءلُوَن: َو َأقْبََل بَْعُضُهْم َعلى»

كنند و از هم )درباره مى هنگام استقرار در بهشت به يكديگر روگويد كه بهدر همان سوره نيز از بهشتيان سخن مى
بَْعٍض  فََأقْبََل بَْعُضُهْم َعلى» كنند:يارانى كه در دنيا داشتند و بر اثر انحراف از جاده حق به دوزخ افتادند( سؤال مى

 نيز آمده است. 278نظير اين معنا در سوره طور 277«يَتَساَءلُوَن.

 241ص:  (

كنند، سازگار گويد در قيامت از يكديگر سؤال نمىرد بحث كه مىاكنون سؤال اين است آيات مزبور چگونه با آيه مو
است؟ پاسخ اينكه، آيات مربوط به اثبات سؤال از يكديگر، بعد از استقرار در بهشت يا در آستانه جهنم است؛ 
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كه نفى سؤال از يكديگر مربوط به مراحل نخستين رستاخيز است كه اضطراب و وحشت آن قدر آنها را درحالى
اى كنند. به تعبير ديگر، قيامت مواقفى دارد و در هر موقف برنامهكلى فراموش مىكند كه يكديگر را بهشان مىپري

 گونه سؤاالت است.توجهى به تعدد مواقف، منشأ ايناست و گاه بى

 ثبت و ضبط اعمال

ُموا َو آثاَرُهْم َو كُلَّ  ِإنّا نَْحُن نُْحِى الَْمْوتى  279ٍء َأْحَصْيناُه ِفى ِإماٍم ُمبِيٍن. َشىْ َو نَكْتُُب ما قَدَّ

ما مردگان »فرمايد: در اين آيه به مسئله معاد و رستاخيز و ثبت و ضبط اعمال براى حساب و جزا اشاره كرده، مى
 .«ِإنّا نَْحُن نُْحِى الَْمْوتى كنيم:را زنده مى

اى بحث و گفتگو در ما سراغ داريد، ديگر ج )ما( اشاره به اين است كه با قدرت عظيمى كه همه« نحن»تكيه بر 
تنها پوشد. ما نهگيرد و لباس حيات در تن مىهاى پوسيده و عظام رميم از نو جان مىنيست كه چگونه استخوان

ُموا  نويسيم:اند و تمام آثار آنها را مىتمام آنچه از پيش فرستاده»كنيم، بلكه مردگان را زنده مى َو َو نَكْتُُب ما قَدَّ
 «آثاَرُهْم.

 بنابراين چيزى فروگذار نخواهد شد و در نامه اعمال براى روز حساب محفوظ خواهد بود.

موا»جمله  اند و اثرى از آن باقى نمانده، اما )آنچه را از پيش فرستادند( اشاره به اعمالى است كه انجام داده« ما قَدَّ
يابد؛ مانند صدقات س مىماند و آثارش در محيط انعكان باقى مىاشاره به اعمالى است كه از انسا« و آثاَرُهم»تعبير 

 شوند(.ماند و مردم از آن منتفع مىجاريه )بناها و اوقاف و مراكزى كه بعد از انسان باقى مى

نيز به كارهايى « آثارهم»اشاره به اعمالى باشد كه جنبه شخصى دارد و « ما قّدموا»رود كه اين احتمال نيز مى
گردد. البته اه مىشود و بعد از انسان نيز موجب خير و بركت و يا شر و زيان و گناشته باشد كه سنت مىاشاره د

 بسا هر دو تفسير در مفهوم جمع باشد.مفهوم آيه گسترده است و چه

ٍء َأْحَصْيناُه فِى َو كُلَّ َشىْ  ايم:ما همه چيز را در كتاِب آشكار احصا كرده»افزايد: در پايان آيه براى تأكيد بيشتر مى
 «ِإماٍم ُمبِيٍن.

 اند؛ يعنى همانتفسير كرده« لوح محفوظ»عنوان را در اينجا به« امام مبين»بيشتر مفسران 

 242ص:  (
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 كتابى كه همه اعمال و حوادث اين جهان در آن ثبت و محفوظ است.

اب و عقاب رهبر و براى همه مأموران ثونيز ممكن است از اين نظر باشد كه چنين كتابى در قيامت « امام»تعبير 
 ها و پاداش و كيفر آنهاست.پيشواست و معيارى براى سنجش ارزش اعمال انسان

 هانكته

 هاى ثبت اعمال. انواع كتاب1

هنگام حساب گردد تا بهشود كه اعمال انسان در چند كتاب ثبت و ضبط مىاز آيات قرآن مجيد چنين استفاده مى
كه ثبت كننده تمام كارهاى يك فرد « نامه اعمال شخصى»اى براى كسى باقى نماند: نخست و بهانهگونه عذر هيچ

بَِنفِْسَك الَْيْوَم َعلَيَْك  اقَْرأْ كِتابََك كَفى» شود:گويد: روز قيامت به هركس گفته مىدر سراسر عمر اوست. قرآن مى
 «ود حسابگر خويش باشى.خودت نامه اعمالت را بخوان، كافى است كه خ 280َحِسيبا :

واى بر ما! اين چه كتابى است كه هيچ گناه كوچك و بزرگى »گويند: شود و مىاينجاست كه فرياد مجرمان بلند مى
يَُقولُوَن يا َويْلَتَنا ما لِهَذا الِْكتاِب اليُغاِدُر َصِغيَرة  َو الكَبِيَرة  إاِّل  نيست، مگر اينكه آن را ثبت و احصا كرده است؟!:

 282«نيكوكاران آن را در دست راست دارند و بدكاران در دست چپ.»اين همان كتابى است كه  281«َأْحصاها.

ٍة تُْدعى» گويد:است كه بيانگر خطوط اجتماعى زندگى آنهاست؛ چنانكه قرآن مى« هانامه اعمال امت»دوم   كُلُّ ُأمَّ
 «شود.انده مىروز قيامت هر امتى به نامه اعمالش فراخو 283كِتابِها: ِإلى

 -از اولين و آخرين -هاتنها اعمال همه انساناست كه نه« نامه جامع و عمومى لوح محفوظ»سومين كتاب همان 
جا ثبت است و گواه ديگرى بر اعمال آدمى در آن صحنه بزرگ است؛ كتابى كه بلكه تمام حوادث جهان در آن يك

 284كه پاداش و عقاب است.درحقيقت امام و رهبر براى فرشتگان حساب، و مالئ

 شود. همه چيز ثبت مى2

 خوانيم:اى از امام صادق عليه السالم مىدر حديث گويا و بيداركننده
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خدا، اينجا  آب و علفى شد. به يارانش فرمود: هيزم بياوريد. عرض كردند: اى رسولرسول خدا وارد زمين بى
 سرزمين خشكى است كه هيچ هيزم در آن نيست.

اى با خود كيدههريك از آنها مختصر هيزم يا چوب خش« توانيد جمع كنيد.ويد هر كدام هر مقدار مىبر»فرمود: 
 آورد و همه را پيش روى پيامبر صلى اّله عليه و آله روى هم ريختند.

ان اى در آن افكند و آتشى عظيم از آن زبانه كشيد( سپس پيامبر صلى اّله عليه و آله فرمود: اين گونه گناه)شعله
شوند )و شما براى تك تك آنها اهميتى قائل نيستيد!( سپس فرمود: بترسيد از گناهان )كوچك( روى هم متراكم مى

نويسد و اند، مىكوچك كه هر چيزى طالبى دارد و طالب آنها آنچه از پيش فرستادند و آنچه از آثاْر باقى گذاشته
 285همه چيز را در كتاب مبين ثبت كرده.

نها زبانه آاهميت و آتش عظيمى كه از مجموع دهنده ترسيمى است گويا از تراكم گناهان كم اين حديث تكان
 كشد.مى

 در حديث ديگرى آمده است كه قبيله بنوسلمه در نقطه دوردستى از شهر مدينه قرار داشتند.

كه آيه فوق نازل شد اينرو تصميم گرفتند به نزديكى مسجد پيامبر صلى اّله عليه و آله نقل مكان كنند، تا از اين
اعمالتان نوشته خواهد  سوى مسجد( در نامههاى شما بهو پيامبر صلى اّله عليه و آله به آنها فرمود: آثار شما )گام

 خود ماندند. نظر كردند و در جاىشد )و پاداش خواهيد گرفت(. هنگامى كه بنوسلمه اين سخن را شنيدند، صرف

 ه دارد كه هريك از اين امور مصداقى از آن است.روشن است كه آيه مفهومى گسترد
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